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حق چاپ محفوظ و مخصوص »کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم« میباشد. هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه

کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم )جرنال کنفرانس(

قابل ویرایش، تغییر، اصالح ، اقتباس ، ترجمه ، تکثیر یا انتشار نیست. دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم

مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ منایند تا کتابچه راهنامی مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن

ترجمه گردد. حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین )ادونتیستهای روز هفتم(

و )ادونتیست( و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و

استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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کتاب آغازین
کـه  او  گویـد:  مـی  سـخن  عیسـی  از  پیدایـش  کتـاب 
خالـق و رزاق و منجـی اسـت. یوحنـای رسـول بـا رجـوع 
بـه اعصـار گذشـته از آنچـه کـه موسـی، آن پدرسـاالر قوم، 
از کتـاب پیدایـش قلـم فرسـوده بـود، روایـت خلقـت را 
چنیـن نقـل مـی کنـد: »در ابتـدا کلمـه بـود و کلمـه نـزد 
خـدا بـود و کلمـه خـدا بود. هـامن در ابتـدا نزد خـدا بود. 
همه چیـز به واسـطة او آفریـده شـد و بـه غیـر از او چیـزی 
از موجـودات وجـود نیافـت. در او حیات بـود و حیات نور 

انسـان بـود« )یوحنـا ۱: ۱ – ۴(. 
یوحنا در اینجا چه نوشته است؟ »در ابتدا« هر آنچه 
که آفریده شد، هر آنچه که زمانی وجود نداشته  توسط 
مجموعه  از   – خلقت  متام  یافت.  هستی  مسیح  عیسی 
ستارگانی که در رسارس گیتی همچون چرخ هایی از آتش 
در گردونه افالک در گردشند تا دی ان ای که بطور دقیق 
امواج  تا  اند  شده  بافته  سلول  یک  در  ای  اعجازگونه  و 
کوانتوم همگی توسط عیسی خلق گردیده و برقرار شده 
اند.  و کتاب پیدایش اولین داستان در کالم مقدس است 
از  رستگاری  باب  در  هم  و  خلقت  خصوص  در  هم  که 
دریچه آفرینش سخن می گوید. کتاب پیدایش، تنها مرجع 

و گزارش »رسمی« از مبدا و منشاء ما در دنیاست.
یا  »رشوع«  معنای  به  که  شده  مشتق   genesis یونانی  کلمه  از  پیدایش  انگلیسی  واژه 
ابتدا می باشد که خود از کلمه عربی bere’shit برگرفته شده که به معنای »در ابتدا« می 
باشد - اولین عبارت از کتاب است)بدین جهت، اولین عبارت از کل کتاب مقدس می باشد(. 
بر  مقدس  کالم  آیات  متامی  که  ای  پایه  کند،   ارائه می  ما  به  را  اساس  و  شالوده  پیدایش، 
بنیان مطالب  باشد و  پیدایش، نخستین کتاب می  اینکه کتاب  آن قرار گرفته است. بخاطر 
مابعدی است، محتمالً اکرث قریب به اتفاق نقل قول ها از آن است و یا اینکه مرجعی برای 

مابقی آیات مقدس می باشد.  
کتاب پیدایش حائز اهمیت می باشد زیرا که این کتابی است که بیش از هر کتابی دیگر، در 
هر کجا، به ما کمک می کند تا درک کنیم که ما به عنوان وجود برشی چه کسی هستیم، بویژه که 
این حقیقت در حال حارض بسیار حیاتی است، در روزگاری که گوئی ما انسانها چیزی جز  برآیند 
حاصل از یک تصادف و تکامل تدریجی در این جهان مادی نیستیم.  یا به قول یکی از فیزیکدانان، 



۳

ما انسانها »گل و الی سازمان یافته« هستیم، )که تا حدی درست است، 
هر چند که برای او قوانین طبیعت آن را به تنهایی سازماندهی می 
کنند!(. با اینحال، پیدایش منشاء اصلی ما را آشکار می کند، اینکه ما 
بطور هدفمند و کامالً در شکل و شامئل خداوند در یک جهان کامل و 
بدون عیب و نقص خلق شده ایم. پیدایش همچنین سقوط در گناه را 
رشح می دهد؛ به همین دلیل است که جهان ما دیگر کامل و بی عیب 
و نقص نیست و باز به همین دلیل است که ما نیز به عنوان برش دیگر 
کامل نیستیم. با این وجود، پیدایش با وعده نجات خداوند، در جهانی 

که جز مرارت و مرگ چیزی در خود ندارد، ما را تسلی می بخشد. 
معجزات  از  انگیزی  شگفت  و  برجسته  داستان های  با  پیدایش 
)خلقت، تولدها، رنگین کامن( و غضب داوری  )سیل، سدوم و غموره(، 
شهادتی از حضور مقدس خداوند می باشد که مهیب و اعجاب بر انگیز 
است. اما کتاب پیدایش همچنین کتابی تکان دهنده از حکایت های 
از نفرت )یعقوب و  از محبت و عشق )یعقوب و راحیل(،  انسانی 
عیسو(، تولد )اسحاق، یعقوب، پرسان یعقوب(، مرگ )ساره، راحیل، 
بخشش  و  عفو  و  الوی(،  و  سیمون،  )قائن،  قتل  یوسف(،  یعقوب، 
همچنین  پیدایش  باشد.  می  برادرانش(  و  یوسف  یعقوب،  )عیسو، 
کتابی آموزشی با درس های اخالقی )هابیل، قائن(، ایامنی )ابراهیم، 
یعقوب( و امید و وعده رستگاری )له کردن مار، رسزمین موعود( می 

باشد. 
و  مطالعه  را  پیدایش  کتاب  تنها  نه  ما  ماهه،  سه  این  طی  در 
بررسی خواهیم کرد – بلکه از خواندن داستان های زیبای آن لذت 
خواهیم برد و یاد خواهیم گرفت که چگونه بهرت با رسور آفرینش، 

خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب همراه شده و گام برداریم. 
در همین حال، نقل مکان های جغرافیایی کتاب از باغ عدن به بابل، به رسزمین موعود، تا 
مرص، تا دورمنای رسزمین موعود – ما را به یاد کوچ های عشایری خودمان می اندازد، و امید را ما 
برای رسیدن به رسزمین موعود واقعی یعنی آسامن و زمین جدید قوت می بخشد. هامنطور که 
ما شخصیتهای مختلف را در رسارس صفحات کتاب پیدایش دنبال می کنیم، ما به این مسئله پی 
خواهیم برد – رصف نظر از اینکه چقدر زمان، مکان، فرهنگ، و رشایط متفاوت باشد – اغلب 

حکایت های آنان از بسیاری جهات هامنند حکایت های ماست.

استاد  و  برشیت  به  کمک  بخاطر  افتخاری  دکرتای  الهیات،  دکرتای  دارای  دوکِن،  بی  ژاک 
بازنشسته که بطور افتخاری درس عربی و تفسیر عهد عتیق را در دانشکده الهیات دانشگاه 

اندروز وابسته به کلیسای ادونتیست های روز هفتم تدریس می کند.



4

۶ – ۱۲ فروردین  درس یکم  

خلقت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مزمور ۱۰۰: ۱ تا ۳؛ پیدایش ۱ تا ۲؛ خروج ۲۰: ۸ تا ۱۱؛ خروج ۴۰: ۳۳؛ 

متی ۲۵: ۱۴ تا ۳۰؛ متی ۱۹: ۷ تا ۹.

آیه حفظی: »در ابتدا، خدا آسامنها و زمین را آفرید« )پیدایش 1: 1(�

کتاب پیدایش و کل کتاب مقدس با رشح اعامل آفرینش خدا آغاز می شود. این واقعیت 
بسیار مهم می باشد، زیرا این بدان معناست که آفرینش ما، ابتدای تاریخ برش و تاریخ کتاب 
مقدسی . این حقیقت بر این نیز داللت دارد که داستان خلقت در کتاب پیدایش دارای هامن 
حقیقت، اعتبار، و درستی تاریخی مانند دیگر رویدادهای تاریخی برشی و کتاب مقدسی است. 
دو منت آفرینش در باب های ۱ تا ۲ از کتاب پیدایش شامل درسهایی درباره خدا و برش می 
باشند. در حینی که در این هفته به مطالعه می پردازیم، به درک عمیق تری از سبت روز هفتم 
خواهیم رسید. همچنین کار خدا را از آفرینش انسان به شکل خود و از خاک درک خواهیم کرد 
و مجذوب هدف خداوند از درخت دانش خیر و رش، و ارتباط آن با درخت حیات  خواهیم شد. 
مهمرتین درس داستانهای کتاب مقدس از ابتدای خلقت، درسی در خصوص فیض است. 
هستی ما بطور محض، کردار فیض است. خداوند آسامن ها و زمین را در حالی آفرید که انسان 
هنوز وجود نداشت. درست هامنگونه که خلقت ما هدیه ای از سوی خداوند بود، رستگاری 
غنی  محتوایی  از  رستگاری  و  خلقت  مفهوم  دو  هر  و  خداست.  سوی  از  هدیه  یک  نیز  ما 

برخوردارند که در فرمان روز هفتم سبت وجود دارد.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ فروردین – ۲ آوریل آماده شوید.
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۷ فروردین      یکشنبه      

خدای آفرینش
مزمور 1۰۰: 1 تا ۳ را بخوانید� واکنش انسان به خدای خلقت چیست و چرا؟

 

در کتاب پیدایش باب ۱، اولین پیام از روایت خلقت، در باره »خدا« است. ما در ترجمه 
اینگونه می خوانیم: »در ابتدا خدا« )پیدایش ۱: ۱(. 

در سطر نخست )پیدایش ۱: ۱(، واژه »خدا« در میانه آیه قرار گرفته است و در هنگام 
مناجاِت عبادِی سنتی به زبان عربی، بخاطر اینکه بر اهمیت نام خداوند تاکید شود، با شدت 
متام تلفظ می گردد.آنگاه آیه آفرینش با تاکید بر خداوند، پدید آورنده خلقت آغاز می گردد.     
در واقع، کتاب پیدایش ، با بیان دو قرائت متفاوت از خدا آغاز می شود. نخست، روایت 
خلقت )پیدایش ۱: ۱ تا ۲: ۴(، خداوند را بگونه ای معرفی می کند که بی نهایت از انسانها 
دور است، و خدای ماوراء و متعال »الوهیم«، را معرفی می کند که این نام از برتری و رفعت 
خداوند سخن به میان می آورد. نام الوهیم حاکی از برتری و اقتدار است، و استفاده از صورت 

جمع کلمه الوهیم بیانگر عظمت و کربیایی اوست.
دومین روایت از آفرینش )پیدایش ۲: ۴ تا ۲۵(، خداوند را به عنوان شخصی معرفی می 
کند که به انسان ها نزدیک است، یهوه، خدایی که درهمه جا حارض است، نامی که به عقیده 
بسیاری بیانگر نزدیکی و ارتباط است. پس، این آیاِت آفرینش  در کل بطور رسبسته درخواست 
می کند که خدا را بپرستیم و همزمان وابستگی خود را به او اعالم کنیم زیرا او ما را آفریده 
از  بسیاری  دلیل است که  به همین  )مزمور ۱۰۰: ۳(.  ایم«  نکرده  را خلق  است و »ما خود 
مزامیر، اغلب پرستش را با خلقت مرتبط می دانند )مزمور ۹۵: ۱ تا ۶؛ مزمور ۱۳۹: ۱۳، ۱۴ 

]مقایسه کنید با مکاشفه ۱۴: ۷[(.
این دو دیدگاه مختلف از خدایی که فرهمند و  قدرمتند است، و همچنین نزدیک، مهربان، 
و در ارتباط با ماست، حاوی نکته مهمی در مورد نحوه برخورد ما با خدا در عبادت است. ترس 
و احرتام نسبت به خداوند همراه با شادی و اطمینان از حضور، بخشش، و محبت او است 
)نگاه کنید به مزمور ۲: ۱۱(. حتی پشت رس هم قرار گرفنت این دو معرفی و بازمنود از خداوند 
پر معناست: تجربه تقرب و رابطه صمیامنه حضور الهی بخاطر دوری از او حاصل می شود. با 
پی بردن به عظمت و کربیایی خداست که می توانیم فروتن گردیده، قدردان فیض و رحمت او 

بوده و از حضور شگفت انگیز و محبانه او در زندگی خود بهره مند شویم. 

به قدرت بیکران خداوند بیاندیشید، او که کهکشانها را برقرار ساخته، و با این وجود می 
اینقدر شگفت  العاده  این حقیقت فوق  از ما بسیار نزدیک باشد� چرا  تواند به هر یک 

انگیز است؟
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۸ فروردین      دوشنبه      

خلقت
پیدایش 1 :4، 1۰، 1۲، 1۸، ۲1، ۲۵، ۳1، و پیدایش ۲: 1 تا ۳ را بخوانید� در اولین روایت از 
خلقت، عبارت بازایستاده و دید که »نیکوست«، از چه برجستگی برخوردار است؟ درسی که 

بطور رسبسته از امتام آفرینش وجود دارد چیست؟)پیدایش ۲: 1 تا ۳( 

 

در هر مرحله از رشح حال خلقت، خداوند کار خود را به عنوان tov »نیکو« ارزیابی می 
کند. بطور کلی اینگونه ادراک می شود که این صفت به مفهوم اینست که کار آفرینش خدا 
توفیق داشته و مشاهده خدا از اینکه »نیکوست« به معنای اینست که بطور درست و موثر» 
کارآمد« بوده است. نور، ایجاد روشنایی کرده بود )پیدایش ۱: ۴(. گیاهان برحسب گونٔه خود 

دانه و میوه )پیدایش ۱: ۱۲( و غیره را تولید کردند. 
اما این کلمه به چیزی بیش از کارآمدی از یک تابع اشاره دارد. کلمه عربی tov در کتاب 
مقدس برای ابراز قدردانی از بُعد زیبایی شناختی از چیزی زیبا و نیکو بکار برده شده است 
)پیدایش ۲۴: ۱۶(. همچنین در مقابل رش )پیدایش ۲: ۹(، که هالکت به همراه دارد )پیدایش 

۲: ۱۷( استفاده شده است.
زیبا و بی نقص  به خوبی کار می کرده،  این معناست که خلقت  به  عبارت »نیکوست« 
بود، و هیچ بدی در آن وجود نداشت. جهان »هنوز« مانند جهان کنونی ما تحت تاثیر گناه و 
مرگ قرار نگرفته بود، و موید این ایده در مقدمه روایت دوم از آفرینش است )نگاه کنید به 

پیدایش ۲: ۵(.
این رشح از آفرینش بطور ریشه ای با نظریه تکامل تدریجی منافات دارد، که با رسسختی 
اعالم می دارد که جهان به طور  تدریجی خود را بواسطه اتفاقات تصادفی پشت رس هم، از 

حالتی پست به حالی برتر تغییر شکل داده است. 
در مقابل، نویسنده کتاب مقدس تایید می کند که خداوند تعمداً و به طور ناگهانی جهان 
را آفرید )پیدایش ۱: ۱(. هیچ تصادف و اتفاقی در کار نبوده و یا هیچ کدام از روی شانس  
بوجود نیامده اند. جهان به خودی خود بوجود نیامده است، بلکه تنها نتیجه اراده خدا و کالم 
او بوده است )پیدایش ۱: ۳(. فعل bara، »خلق کردن« در پیدایش باب ۱ بعنوان در ابتدا خدا 
آسامن ها و زمین را »خلق کرد« ترجمه شده است، و تنها با کالم خدا به عنوان فاعل حادث می 

گردد، و این داللت از ناگهانی بودن آن دارد: خداوند گفت و چنین شد. 
منت آفرینش ما را آگاه می سازد که »همه چیز« متام شد )پیدایش ۱: ۳۱(، و براساس قضاوت 
خود خالق، همه چیز »بسیار نیکو« بود )پیدایش ۱: ۳۱(. پیدایش باب ۱: ۱ خود این رویداد، 
یعنی خلقت آسامن و زمین را اعالم می کند؛ و پیدایش ۲: ۱ اعالم می کند که این رویداد به 

پایان رسیده است. و همه چیز از جمله روز سبت، در هفت روز تکمیل شد.  



۷

چرا نظریه میلیاردها سال تکامل، با داستان آفرینش کتاب پیدایش بطور کامل بی اعتبار و 
باطل می شود؟ چرا دو دیدگاه از هر جهت با هم همخوانی ندارند؟

۹ فروردین      سه شنبه      

سبت
پیدایش باب ۲: ۲، ۳ و خروج ۲۰: ۸ تا 11 را بخوانید� چرا سبت روز هفتم با خلقت مرتبط 

می باشد؟ چگونه این ارتباط برروی نحوه رعایت روز سبت از سوی ما تاثیر می گذارد؟ 

 

به این دلیل که خدا با دقت »کار خلقت خویش را به پایان رسانید« بدین جهت، سبت 
را بنیان نهاد. بنابراین، سبت روز هفتم، بیانگر ایامن ماست که خدا کار خویش را به پایان 
رسانید و سپس آنرا »بسیار نیکو« یافت. حفظ روز سبت به معنای ملحق شدن به خداوند در 

به رسمیت شناخنت و ارج نهادن به ارزش و زیبایی خلقت اوست.
ما می توانیم کارهای دنیوی خود را متوقف کنیم، هامنگونه که خداوند اَعامل  خلقت خویش 
را متوقف ساخت. حفظ روز سبت به معنای تصدیق و گفنت آری به خلقت »بسیار نیکوی« 
خداست، که شامل بدن های جسامنی ما می شود. بر خالف برخی از باورهای کهن )و امروزی(، 
در هیچ جای کالم خدا، عهد عتیق یا جدید، جسم سخیف شمرده نشده است.  این یک مفهوم 
مرشکانه است، نه یک نظریٔه کتاب مقدسی. در عوض، نگهدارندگان روز سبت قدردان و سپاسگزار 
خلقت خداوند هستند – که شامل جسم خود آنها می شود – و به همین دلیل است که آنها می 

توانند از خلقت لذت بربند و از آن بهره مند شوند و از آن محافظت و مراقبت کنند.
سبت، که نشانه اولین »خامته« تاریخ برشیت است نیز نشانه امید برای خامته رنج و درد 
انسان و آه و فغان جهانیان است. جالب است که عبارت »به پایان رسانید« در پایان کار ساخت 
خیمه مقدس خداوند دوباره تکرار و ظاهر می شود )خروج ۴۰: ۳۳(، و همینطور دوباره در 
پایان ساخت معبد سلیامن )اول پادشاهان ۷: ۴۰ تا ۵۱( تکرار می شود – هر دو مکان هایی 

هستند که درس مژده نیکو و رستگاری آموزش داده می شدند.  
پس از سقوط انسان در گناه، روز سبت در پایان هفته، به معجزه نجات اشاره می کند، که 
تنها از طریق خلقت جدید انجام پذیر است )اشعیا ۶۵: ۱۷؛ مکاشفه ۲۱: ۱(. سبت نشانه پایان 

هفته انسانی ماست که درد و رنج و مشقات دنیا نیز پایان خواهد یافت. 
به همین دلیل است که عیسی سبت را به عنوان مناسب  ترین روز برای شفای بیامران 
انتخاب می کند )لوقا ۱۳: ۱۳ تا ۱۶(. بر خالف سنت هایی که رهربان دینی در آن گیر افتاده 
بودند، عیسی بوسیله شفاهای روز سبت به مردم آن زمان و ما زمانی را نشان داد که متام درد، 
رنج، مرگ پایان خواهد یافت، که آن نتیجه نهایی روند رستگاری است. از ایرنو، هر سبت به ما 

امید به رستگاری را یادآوری می کند.



۸

چگونه در فراغت روز سبت، آرامش و رستگاری را تجربه می کنیم که در حال حاضر در 
عیسی مسیح داریم که در نهایت، با خلق آسمان و زمین جدید محقق خواهد شد؟

۱۰ فروردین      چهارشنبه      

خلقت برشیت 
خلق برش آخرین عمل آفرینش خداوند است، حداقل در روایت پیدایش چنین آمده است. 

انسانها اوج خلقت زمینی خداوند هستند، هدفی که زمین برای آن خلق شده است.  

پیدایش باب 1: ۲۶ تا ۲۹ و پیدایش ۲: ۷ را بخوانید�ارتباط بین این دو تفسیر متفاوت در 
رابطه با خلقت برشیت چیست؟  

 

اینکه خدا انسان ها را به شکل خود آفریده است، یکی از جسورانه ترین اظهارات کتاب 
مقدس است. فقط انسان ها در شامئل خدا خلق شده اند. اگرچه »خدا، همه جانوران زمین را 
بر حسب گونه شان ساخت« )پیدایش ۱: ۲۵(، »خدا انسان را به صورت خود آفرید« )پیدایش 
۱: ۲۷(. این فرمول اغلب مربوط به ماهیت روحانی انسانهاست و به آن محدود شده است، که 
اینگونه تفسیر می شود که »صورت خدا« فقط نشان دهنده عملکرد اجرایی انسان به عنوان 

مناینده او، یا عملکرد روحانی ارتباط با خدا یا با یکدیگر است.
در حالیکه این درک صحیح است، ولی آنها از گنجاندن واقعیت فیزیکی مهم این آفرینش 
کوتاهی می کنند.  هر دو بُعد انسان، در واقع، در دو کلمه »صورت« و »شباهت«، که این 
 ،tselem فرایند را در پیدایش ۱: ۲۶ رشح می دهند، گنجانیده شده اند. در حالیکه کلمه عربی
»صورت«، به طور مشخص به جسم انسان اشاره دارد، کلمه demut، »شباهت«، به جنبه و 

ویژگی های مفهومی و نامحسوس اشاره دارد که قابل مقایسه با شخص الهی است.
بنابراین، مفهوم عربی »صورت خدا« باید به مفهوم کلی دیدگاه کتاب مقدسی از ماهیت و 
طبیعت انسان درک شود. منت کتاب مقدس تایید می کند که برش بطور فردی  )مردان و زنان( 
از نظر جسمی و همچنین روحی به صورت خدا خلق شده اند. هامنطور که اِلن جی وایت، 
ترصیح کرده است: »هنگامی که آدم بدست خالق آفریده شد او، در ماهیت فیزیکی، فکری، 

و روحی شبیه به خالقش بود« )تعلیم و تربیت، صفحه ۱۵(.
در حقیقت، این درک کلی از تصویر خداوند، شامل جسم فیزیکی، در سایر رشح حال های 
آفرینش تایید شده است، که می گوید »آدم موجودی زنده شد« )پیدایش ۲: ۷(، به معنای واقعی 
کلمه، »نفس حیات« )nefesh(، به عنوان نتیجه دو عملکرد الهی: خدا »شکل دهنده« و خدا 
»حیات دهنده« بود. توجه داشته باشید که »دمید« اغلب به بُعد روحانی اشاره می کند، اما 
همچنین ارتباط تنگاتنگی با توانایی بیولوژیکی َدم]تنفس[ دارد، بخشی از انسان که »از خاک 



۹

)جسامنی(است.  حیات  و  )روحانی(  َدم  یعنی،  است؛  حیات«  »نفس  این  شد.  زمین« رسشته 
خداوند بعداً سومین عمل خلقت را انجام می دهد، اینبار برای آفریدن زن از بدن مرد استفاده 

می کند )پیدایش ۲: ۲۱، ۲۲(، راهی برای تاکید بر اینکه زن هم از هامن طبیعت مرد است.

۱۱ فروردین      پنجشنبه      

وظیفه برش 
به محض اینکه خداوند اولین انسان را آفرید، سه هدیه به او عطا کرد: باغ عدن )پیدایش 

۲: ۸(، خوراک )پیدایش ۲: ۱۶(، و زن )پیدایش ۲: ۲۲(. 

پیدایش باب ۲: 1۵ تا 1۷ را بخوانید� وظیفه و مسئولیت انسان در قبال خلقت و در برابر خدا 
چیست؟ چگونه این دو وظیفه به یکدیگر ارتباط دارند؟ 

 

اولین مسئولیت انسان متوجه محیط طبیعی است که خدا او را در آن قرار داده است، »تا 
در آن را کند و از آن نگاهداری کند« )پیدایش ۲: ۱۵(. فعل avad، »مراقبت کردن« اشاره به 
کار کردن دارد. دریافت هدیه کافی نبود. ما باید برروی آن کار کنیم و آن را بارور و مثر بخش 
کنیم- درسی که عیسی بعدها در َمثل خود در مورد قنطارها تکرار خواهد کرد )متی ۲۵: ۱۴ 
تا ۳۰(. فعل shamar، »نگه داشنت« به معنای بر عهده گرفنت مسؤلیت حفظ و نگهداری از آن 

چیزی است که دریافت کرده است.
انسان  به  آنرا  که خدا  باشیم  داشته  یاد  به  باید  ما  اوست.  به غذای  وظیفه دوم مربوط 
داد )نگاه کنید به پیدایش ۱: ۲۹(. خداوند همچنین به آدم گفت: »تو می توانی از هریک از 
درختان باغ آزادانه بخوری« )پیدایش ۲: ۱۶(. انسانها نه درختان را خلق کرده بودند، و نه میوه 

و محصول آنها را. آنها هدیه بودند، هدیه ای از لطف و رحمت خداوند. 
ولی در اینجا فرمانی نیز وجود دارد: آنها بایستی از هدیه سخاومتندانه خداوند، »از هر 
این فیض، خدا  از  به عنوان بخشی  این حال،  با  بهره مند گردند.  و  برخوردار شده  درختی« 
محدودیتی به آن می افزاید. آنها نبایستی از میوه یک درخت خاص تناول کنند. بهره مندی بی 
هیچ محدودیتی منجر به هالکت خواهد شد. این اصل در باغ عدن نیز صادق بود و از بسیاری 

جهات، هامن اصل امروز نیز وجود دارد.
سومین مسئولیت انسان در قبال زن بود، سومین هدیه خدا: »از همین رو، مرد پدر و مادر 
خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد« )پیدایش ۲: ۲۴(. این 
بیانه فوق العاده یک عبارت قدرمتند است که مسئولیت انسان در قبال پیامن زناشویی و هدف 

از »یک تن« بودن را برجسته می سازد )با متی ۱۹: ۷ تا ۹ مقایسه کنید(.
دلیل اینکه این وظیفه مرد است )و وظیفه زن نیست( که باید اول والدین خود را ترک 
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کند، شاید به مردساالری در کتاب مقدس اشاره کند؛ از ایرنو، شاید این فرمان در مورد زن نیز 
صدق کند. در هر صورت، پیوند زناشویی هرچند هدیه خداوند است، اما پس از دریافت هدیه، 
مسئولیتی بر عهده انسان است، مسئولیتی که هم بر عهده مرد و هم بر عهده زن می باشد تا 

بتوانند صادقانه آنرا به انجام رسانند.

به تمامی چیزهایی که خداوند به شما ارزانی کرده بیاندیشید� مسئولیت های شما در قبال 
آنچه که به شما داده شده، چه می باشد؟

۱۲ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از کتابهای اِلن جی وایت فصل »علم و کتاب مقدس« صفحات ۸۲۱، 
۹۲۱، از کتاب آموزش؛ و »آفرینش«، در داستان رستگاری، صفحات ۱۲، ۲۲ را بخوانید. 

»از آنجا که کتاب طبیعت و کتاب مکاشفه، هر دو زاییده اثر یک ذهن متفکر هستند، بجز 
هامهنگی با هم سخن دیگری منی گویند. آنها با روش های مختلف، و در زبانهای مختلف، یک 
حقیقت بزرگ را شهادت می دهند. علم در حال کشف شگفتی های جدیدی است؛ اما او از 
تحقیقات خود چیزی را به ارمغان منی آورد به غیر از اینکه با مکاشفه الهی در تضاد می باشد. 
کتاب طبیعت و کالم مکتوب روشنگر یکدیگرند. آنها با آموزش قوانینی که خدا از طریق آنها کار 

می کند، ما را با خدا آشنا می سازند. 
»با اینحال، از حقایقی که در طبیعت مشاهده می شوند اشتباهاتی استنباط گردیده است، 
که منجر به تضاد بین علم و مکاشفه الهی شده است؛ و در تالش برای بازگرداندن هامهنگی، 
تفسیرهایی از کالم خدا اتخاذ شده که قدرت کالم خدا را تضعیف و از بین برده اند. به نظر می 
رسد علم زمین شناسی با تفسیر واقعی نوشته های منتسب به موسی از آفرینش مغایرت دارد. 
ادعا شده که میلیون ها سال برای تکامل زمین از بی نظمی کامل و آشفتگی الزم بوده است؛ و 
به منظور تطبیق کتاب مقدس با این مکاشفه علمی، تصور می شود روزهای خلقت دوره هایی 

گسرتده، عظیم، و بیکران بوده اند که هزاران یا حتی میلیون ها سال را شامل می شوند.
»چنین نتیجه ای کامال نامناسب و غیر قابل قبول است. کتاب مقدس در یک هامهنگی با 
خود و با آموزش در مورد طبیعت نوشته شده است«. اِلن جی وایت، آموزش، صفحات ۸۲۱، ۹۲۱. 

سواالتی برای بحث:

اند، »افسانه ها« اساسا  افسانه بوده  این داستان های آغازین  باشیم که  اگر معتقد   �1
واقعیتهای  بدون  اما  کنند،  راهنمایی  روحانی  درس های  در  را  ما  تا  اند  شده  طراحی 
گیرد؟ چه سرنخهایی در متن کتاب  قرار می  تاثیر  ما تحت  ایمان  تاریخی، چرا کیفیت 
مقدس نشان می دهد که نویسنده کتاب مقدس می دانسته که آنها وقایع »تاریخی« 
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عیسی  شهادت  اند؟  بوده  پیدایش  کتاب  داستان های  بقیه  که  همانطور  درست  بودند، 
درباره حقیقت تاریخی این داستان ها چیست؟

۲� داستان پیدایش در مورد اهمیت نظارت بر زمین، چه می آموزد؟ چگونه می توانیم مراقبان 
خوب سیاره خودمان باشیم، در حالیکه در عین حال،از خطر پرستش مخلوق به جای خالق 

اجتناب می کنیم، که یک وسوسه بسیار واقعی و خطرناک است )رومیان 1: ۵۲ را ببینید(� 

»بسیار  زیبایی، و عظمت  گناه در طول هزاران سال، شگفتی،  تاز  و  تاخت  علیرغم   �۳
نیکو« خلقت همچنان از چه راههایی خود را بر ما آشکار می کند، و به خوبی از نیکویی 

و قدرت و توانایی خدا با ما سخن می گوید؟
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داستانهای ایامنداران
۱۳ فروردین

بخشیده شده در زندان، قسمت اول
توسط اندرو مک چسنی

الیزا سامیال یاسین در کشور موزامبیک زندگی می کرد. همکالسیهایش به خاطر 
اینکه او شنبه ها در کالس درس حارض منی شد او را مسخره می کردند. یکی از 
برای  نه  آمدی،  دانشگاه  این  به  خواندن  درس  برای  گفت:»تو  هایش  همکالسی 

پیروی از تعالیم کلیسا. تو دیوانه ای.«
   همه چیز از اینجا رشوع شد که الیزا در دانشگاه دولتی با دروس مهندسی 
مکانیک در طی ترم اول به تقال افتاده بود. یکی از همکالسی هایش بنام ِبلیزاریو 
بود که  داده  او  به  بود یک سی دی موسیقی  ادونتیست روز هفتم  باورمند  که 
تسکینی برای رفع اسرتس بود. بعدها اوو بلیزاریو با هم کتاب مقدس می خواندند.  

الیزا دوستان جدید دیگری هم داشت و آنها هم کتاب مقدس می خواندند.
هرچه بیشرت می خواند، بیشرت احساس رسدرگمی  می کرد. با دوبار مطالعه 
کتاب مقدس در مورد سبت به توافق نرسید. او از هر دو مطالعه دست کشید و 
خودش در کتاب مقدس به تحقیق پرداخت. با دعا باب ۲۰ آیات ۸ تا ۱۱ از کتاب 
خروج را خواند که درباره حکم چهارم است:»روز سبت را به یاد داشته باش و آن را 
مقدس بدار. در هفته شش روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است 
هیچ کار نکن، نه خودت، نه پرست، نه دخرتت، نه غالمت، نه کنیزت، نه مهامنانت 
و نه چهارپایانت...«. اودر مورد دعوت خدا در اشعیا باب ۵۸ آیات ۱ تا ۳ خواند:» 
و ایشان  هر روز مرا می طلبند و از دانسنت  طریق های  من  مرسور می باشند. مثل  
اّمتی  كه  عدالت  را بجا آورده ، حكم  خدای  خود را ترك  ننمودند. احكام  عدالت  را 
از من  سؤال  منوده ، از تقرّب  جسنت  به  خدا مرسور می شوند و می گویند: چرا روزه  
داشتیم  و ندیدی  و جانهای  خویش  را رنجانیدیم  و ندانستی . اینك  شام در روز روزه  
خویش  خوشی  خود را می یابید و بر عمله های  خود ظلم  می منایید.« وگفته های 
عیسی در یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۵ »اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید«. او 

تصمیم گرفت سبت را نگه دارد.
در ابتدا الیزا تصمیمش را پنهان کرد. او از اینکه مورد متسخر قرارگیرد هراس 
داشت و نخواست تا از استادش بخواهد تا او را از آمدن به کالس روز شنبه معاف 
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کند. همچنین از این ترس داشت که والدینش چه خواهند گفت. درهرحال او منی 
ترم دوم  آخر  در  و  دارد  نگه  برای خود  به مدت طوالنی  را  اعتقاداتش  توانست 
اعالم کرد که می خواهد یک ادونتیست شود. ترس اولش تحقق یافت. دوستان 
سابقش به او طعنه میزدند و وقتی دیدند که با بلیزاریو قدم می زند با پوزخند 
می گفتند:» ادونتیستها را ببین.« معلم ها از تغییر برنامه درسی روز شنبه رسباز 
منی  خوشتان  اینجا  از  گفتند:»اگر  می  معلمینش   یافت.  کاهش  منراتش  و  زدند 
آید می توانید بروید.« مادرش عصبانی بود و پدرش هم گفته بود که تو بچه من 
نیستی. سپس الیزا را در روز سبت مالقات کرد. الیزا دانشجوی دانشگاه ادونتیست 
اهل موزامبیک بود که برای بازدید به کلیسا آمده بود. او در مورد اینکه دانشگاه 
ادونتیست واقع در موزامبیک چگونه است هیجانزده بود و از مادرش خواهش کرد 
تا به او اجازه دهد تا به آن دانشگاه برود، و و دانشگاهش را عوض کند. مادرش در 
ابتدا خواسته او را نپذیرفت اما وقتی الیزا، هامنند ملکه اسرت، دعا کرد و به مدت 
سه روز روزه گرفت تا خدا در این امر دخالت کند، مادرش به طور غیر منتظره 
ای نظرش را عوض کرد. بعد از مدتی که دانشگاهش را عوض کرد به مادرش گفت 
که دیگر نیازی به مخارج تحصیلی نیست. کار جدیدش درکتابخانه باعث شد تا از 
عهده مخارج برآید. مادرش شگفتزده شد وگفت:»به راستی که خداوند پدر ناتنی 

تو نیست بلکه پدر واقعی توست.«

الیزای ۲۲ ساله، که حاال دانشجوی ترم دوم رشته تغذیه است، در نظر دارد تا 
موزامبیک به بشارت بپردازد؛ جائیکه سوء تغذیه مشکلی جدی به حساب می آید.

قسمتی از هدایای سبت سیزدهم سه سال پیش کمک کرد تا دانشگاه ادونتیست 
موزامبیک دانشکده تغذیه را با کالسها و امکانات نو توسعه دهد.
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۱۳ – ۱۹ فروردین   درس دوم   

سقوط

بعد از ظهر روز سبت
تا ۹؛ یوحنا ۸: ۴۴؛  پیدایش ۳؛ دوم قرنتیان ۱۱: ۳؛ مکاشفه ۱۲: ۷  این هفته:  مطالعه 

رومیان ۱۶: ۲۰؛ عربانیان ۲: ۱۴؛ اول تیموتائوس ۲: ۱۴، ۱۵.

آیه حفظی: »میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می گذارم؛ او رس تو را خواهد 
کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد« )پیدایش ۳: 1۵(�

در میان همه آنچه که خداوند در باغ عدن به اولین پدر و مادر ما عطا کرد، هشداری نیز 
وجود داشت: »تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک 
و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد« )پیدایش۲: ۱۶، ۱۷(. این 
هشدار درباره خوردن میوه درخت شناخت نیک و بد به ما نشان می دهد که، هر چند آنها 

باید نیکی را می شناختند، ولی قرار نبودبدی و رشارت را بیاموزند. 
در  هشدار  پی  در  مرگ  به  تهدید  نیز،  و  نه؟  مگر  چرا،  کنیم  درک  توانیم  می  قطعا  ما 
مورد نافرمانی  ضمیمه شده بود )پیدایش ۲: ۱۷( که می توانست محقق شود: آنها خواهند 
مرد )پیدایش ۳: ۱۹(. نه تنها از خوردن میوه درخت منع شدند، از باغ عدن نیز رانده شدند 
)پیدایش ۳: ۲۴(، و به این ترتیب، دیگر به آنچه که می توانست به آنها به عنوان گناهکار حیات 

ابدی بخشد، دسرتسی نداشتند )پیدایش ۳: ۲۲(. 
با اینحال، در میان این تراژدی و فاجعه بزرگ، امیدی پیدا شد، که در پیدایش باب ۳: ۱۵ 
یافت می شود، به نام protoevangelium، یا »اولین وعده انجیل«. بله، این آیه اولین وعده 
مژده نیکو در کتاب مقدس را بیان می کند، اولین بار به انسانها گفته می شود که، علیرغم 

سقوط در گناه، خدا راهی برای گریز همه ما فراهم کرده است.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۰ فروردین – ۹ آوریل آماده شوید.
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۱۴ فروردین      یکشنبه      

مار
پیدایش ۳: 1، ۲؛ دوم قرنتیان 11: ۳؛ و مکاشفه 1۲: ۷ تا ۹ را بخوانید� مار کیست و چگونه 

حوا را فریب می دهد؟

 

 آیه با »مار« رشوع می شود. ترکیب عبارت اینگونه تأکید می کند: کلمه »مار« اولین کلمه 
جمله است. همچنین، »مار« دارای مفهوم یا چیزی مشخص و معلوم است، که نشان می دهد 
این یک شخصیت شناخته شده است، گویی خواننده باید از قبل بداند که او کیست. بنابراین، 

واقعیت این موجود از اولین کلمه فصل تأیید می شود.
به  و   )۱  :۲۷ )اشعیا  کند  عنوان دشمن خدا شناسایی می  به  را  مار  کتاب مقدس،  البته، 
رصاحت او را »ابلیس و شیطان« )مکاشفه ۱۲: ۹( می نامد. به طور مشابه، در رشق نزدیک 

کهن، مار، قدرت اهریمن را به منایش می گذاشت. 
شیطان برای اینکه کارش را در نهان انجام دهد از مار که پوشش مناسبی برای فریب بود 
از زیباترین و زیرک ترین موجودات روی زمین بود. او  استفاده کرد. مار در آن موقع یکی 
بالهایی داشت که در هنگام پرواز در هوا درخشندگی خیره کننده ای را به منایش می گذاشت 

و دارای رنگ و درخشندگی طالی صیقل داده شده بود. 
هنگامیکه درباره اهرمین سخن به میان می آید، با هر شکلی که ظاهر شود، کتاب مقدس 
او سخن منی گوید. در کتاب مقدس شیطان به عنوان یک موجود  از  فقط بصورت استعاره 
واقعی ترسیم شده است و نه فقط یک مناد کالمی یا یک اصل عاری از کیفیات واقعی برای به 

تصویر کشیدن رشارت یا جنبه تاریک انسان. 
مار خود را دشمن خدا وامنود منی کند. برعکس، مار به سخنان خدا اشاره می کند، او آنها 
را تکرار می کند و به نظر می رسد که از کالم او طرفداری می کند. یعنی، از هامن ابتدا، می 
توانیم ببینیم که شیطان دوست دارد از خدا نقل قول کند، هامنگونه که بعداً مشاهده میشود، 

حتی خود کالم خدا را نقل می کند )متی ۴: ۶(. 
همچنین توجه داشته باشید که مار بالفاصله با زن مباحثه منی کند، اما از او سوالی می 
پرسد که نشان می دهد که او به آنچه خدا به آنها گفته ایامن دارد. باالخره، او می پرسد: »آیا 
خدا براستی گفته است ….«)پیدایش ۳: ۱(. بنابراین، حتی از ابتدا می توانیم ببینیم که این 
موجود چقدر مکار و نیرنگ باز بوده است. و هامنطور که خواهیم دید، این عمل فریبکارانه 

او موثر واقع می شود. 

اگر شیطان توانست حوای معصوم و بدون گناه را در باغ عدن فریب دهد، چقدر بیشتر ما 
می توانیم آسیب پذیر باشیم؟ بهترین دفاع ما در برابر فریب های او چیست؟
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۱۵ فروردین      دوشنبه      

میوه ممنوعه
پیدایش باب ۲: 1۶ و 1۷؛ و پیدایش ۳: 1 تا ۶ را بخوانید )یوحنا ۸: 44 را نیز ببینید(� فرمان 
خداوند به آدم و حوا را با سخنان مار به زن مقایسه کنید� چه تفاوت هایی بین این سخنان 

وجود دارد، و این تفاوت ها به چه معناست؟  

 

حرف های خدا به آدم )پیدایش ۲: ۱۶، ۱۷(و حوا را در کنار حرف های مار قرار داده و آنها 
را با هم مقایسه کنید. گویی مار اکنون جانشین خدا شده است و حتی بهرت از او می داند. در 
ابتدا، او رصفاً یک سوال مطرح کرد و اینگونه داللت می کند که شاید زن منظور خدا را درست 
نفهمیده است. اما بعد شیطان آشکارا نیت و مقصود خدا را زیر سوال می برد و حتی سخنان 

خدا را انکار می کند.
حمله شیطان متوجه دو مسئله است، مرگ و شناخت خیر و رش. در حالی که خدا بطور 
روشن و واضح اعالم کرد که مرگ آنها قطعی است )پیدایش ۲: ۱۷(، شیطان برخالف سخنان 
خداوند، به آنها گفت که آنها نخواهند ُمرد، حاکی از این که انسانها جاودانه هستند )پیدایش 
۳: ۴(. در حالی که خدا آدم را از خوردن میوه درخت منع کرده بود )پیدایش ۲: ۱۷(، شیطان 
آنها را تشویق کرد که میوه را بخورند زیرا با خوردن آن مانند خدا خواهند شد )پیدایش ۳: ۵(.

دو استدالل شیطان، جاودانگی انسان و شبیه خدا شدن، حوا را متقاعد می کند که میوه 
را بخورد. این آزار دهنده است که زن به محض اینکه تصمیم به نافرمانی خدا و خوردن میوه 
ممنوعه می گیرد، طوری رفتار می کند که گویی خدا دیگر در آنجا حضور ندارد و خودش 
جایگزین او شده است. منت کتاب مقدس به این تغییر شخصیت حوا اشاره می کند. حوا از زبان 
خدا استفاده می کند: ارزیابی حوا از میوه ممنوعه، »دید که … خوب است« )پیدایش ۳: ۶(، 

یادآور ارزیابی خدا از خلقتش می باشد، »دید که … نیکوست« )پیدایش ۱: ۴(.
این دو وسوسه، جاودانگی و شبیه خدا شدن، ریشه ایده جاودانگی در مذاهب مرص و 
یونان باستان داشت. میل به جاودانگی، که آنها به آن معتقد بودند، یک ویژگی الهی است، که 
این افراد را وادار می کرد تا در پی کسب مقام الهی نیز باشند، با این نیت )آنها امیدوار بودند( 
که جاودانگی را بدست آوردند. بطور نامحسوس، این طرز تفکر در فرهنگ های  یهودی – 
امروزه در  به جاودانگی روح شد، که حتی  اعتقاد  آمدن  بوجود  باعث  و  نفوذ کرد  مسیحی 

بسیاری از کلیساها وجود دارد.

به تمام باورهایی که امروزه وجود دارند بیاندیشید که می آموزند در همه ما چیزی ذاتاً 
جاودانه وجود دارد� چگونه درک ما از طبیعت انسان و وضعیت مردگان، ما را در برابر این 

فریب خطرناک محافظت می کند؟
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۱۶ فروردین      سه شنبه      

پنهان شدن از حضور خداوند
پیدایش باب ۳: ۷ تا 1۳ را بخوانید� چرا آدم و حوا احساس کردند که باید از حضور خدا مخفی 

شوند؟ چرا خدا سوال کرد »کجایید؟« چگونه آدم و حو در پی توجیه رفتار خود بودند؟ 

 

پس از گناه، آدم و حوا عریانی خود را حس کردند زیرا جامه جالل خود را از دست دادند، 
که منعکس کننده حضور خداوند بود )نگاه کنید به مزمور ۸: ۵، مقایسه کنید با مزمور ۱۰۴: 
۱، ۲(. تصویر خدا متاثر از گناه شده بود. مصدر »ساخنت« یا ]خلق کردن و ایجاد کردن[ در 
عبارت » سرتها برای  خویشنت  ساختند « )پیدایش ۳: ۷( تا اینجا تنها به خداوند که خالق است 
منسوب می شد )پیدایش ۱: ۷، ۱۶، ۲۵، غیره(. گویی آنان در تالش برای پوشاندن گناه خود، 
خالق را جایگزین کردند، اقدامی که پولس آنرا به عنوان راهی برای عادل شدن ]و تطهیر از 

گناه[ بوسیله اعامل محکوم می کند )غالطیان ۲: ۱۶(. 
هنگامیکه خدا به آنان نزدیک شد، از آنها سوالی پرسید که جوابش را می دانست. او پرسید 
»کجا هستید؟« )پیدایش ۳: ۹(، هامن سوالی که خدا از قائن خواهد پرسید )پیدایش ۴: ۹(. 
البته خداوند پاسخ سواالت را می داند؛ سواالت او در جهت خیرت گناهکاران مطرح می شد، تا 
به آنها در درک آنچه انجام داده اند کمک کند و در عین حال، آنها را به سوی توبه و رستگاری 
رهنمون سازد. از لحظه ای که انسانها مرتکب گناه شدند، خداوند همیشه در تالش  برای نجات 

و رستگاری آنها بوده است.
در واقع، کل سناریو منعکس کننده ایده تحقیق داوری  است که با قاضی رشوع می شود، 
کسی که خطاکار را بازجویی می کند )پیدایش ۳: ۹( تا او را برای دریافت حکمش آماده کند 
)پیدایش ۳: ۱۴ تا ۱۹(. اما او همچنین این کار را برای توبه بی درنگ انجام می دهد، که در 
نهایت منجر به رستگاری می شود )پیدایش ۳: ۱۵(. این طرحی است که در متام کتاب مقدس 

مشاهده شده است.
در ابتدا، هامنطور که در خصوص همه گناهکاران معمول است، آدم و حوا هر دو سعی 
می کنند از این اتهام طفره رفته و در پی این باشند تا تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. در 
پاسخ به پرسش خداوند، آدم پاسخ می دهد که این زنی بود که خدا به او داده است )پیدایش 
۳: ۱۲( – او آدم را به انجام این کار راهنامیی کرده و اوست که مقرص است )پس بطور ضمنی، 

تقصیر خدا نیز بوده است(، و نه او. 
حوا پاسخ می دهد که این مار بوده که او را فریب داده است. فعل عربی Nasha، »فریب« 
)در پیدایش ۳: ۱۳(، به معنای دادن امیدهای واهی به مردم است که باعث می شود آنها باور 

کنند که کار درستی را انجام داده اند )دوم پادشاهان ۱۹: ۱۰؛ اشعیا ۳۷: ۱۰؛ ارمیا ۴۹: ۱۶(.  
آدم زن را مقرص دانست، و گفت که حوا میوه را به او داده )که در آن تردیدی نیست(، و 
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حوا مار را مقرص دانست و گفت که مار را فریب داده است )که این موضوع نیز صحت دارد(. 
اما در نهایت، هر دوی آنها مقرص بودند.

آیا شما سعی کرده اید تا دیگران را به خاطر آنچه که انجام داده اند سرزنش کنید؟ چرا ما 
نیز به سادگی در همان دام می افتیم؟

۱۷ فروردین      چهارشنبه      

فرجام مار
»در بین  تو و زن  كینه می گذارم � نسل  او و نسل  تو همیشه  دشمن  هم  خواهند بود� او رس تو 
را خواهد كوبید و تو پاشنٔه او را خواهی گزید« )پیدایش ۳: 1۵(� خداوند در اینجا به مار چه 

گفت، و چه امیدی در این آیات وجود دارد؟ 

 

خدا داوری خود را با مار آغاز می کند زیرا اوست که کّل این داستان غم انگیز را آغاز کرد. 
مار همچنین تنها موجودی است که در این روایت لعنت شده است.   

ما در اینجا به نوعی به عقب گرد و وارونگی در آفرینش  می رسیم. در حالی که آفرینش، 
حیات، تکریم خیر و برکت را به ارمغان آورد، ولی داوری منجر به مرگ، رشارت، و لعنت می 
شود – اما امید و وعده نجات و رستگاری را نیز به ارمغان می آورد. در پس پرده مار له شده 
که خاک می خورد )پیدایش ۳: ۱۴(، امید به نجات برش می درخشد که در قالب یک نبوت 
ظاهر می شود. حتی قبل از محکومیت آدم و حوا، که متعاقب آن بود، خداوند به آنها وعده 
رستگاری را می دهد )پیدایش ۳: ۱۵(. بله، آنها گناه کرده اند؛ بله، آنها به دلیل گناه خود رنج 
خواهند برد؛ و بله، آنها به دلیل گناهان خود نیز خواهند مرد. اما با وجود همه اینها، رسانجام 

امیدی وجود دارد: امید به رستگاری. 

با رومیان 1۶: ۲۰، عربانیان ۲: 14 و مکاشفه 1۲: 1۷ مقایسه کنید�  پیدایش باب ۳: 1۵ را 
چگونه برنامه رستگاری و همچنین »نربد عظیم«، در این آیات آشکار می شود؟ 

 

به شباهتهای بین پیدایش ۳: ۱۵ و مکاشفه ۱۲: ۱۷ در زیر توجه کنید: اژدها )مار(، خشم 
)دشمنی(، نسل )فرزند(، و زن در باغ عدن و زن در مکاشفه ۱۲: ۱۷. مجادله )نربد عظیم( که با 
لغزش برش در باغ عدن آغاز شد، تا پایان زمان ادامه خواهد داشت. با این حال، وعده شکست 
شیطان قبال در باغ عدن داده شده است، به این معنی که رس او خرد خواهد شد، امری که به 
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وضوحدر مکاشفه بیان شده است، که مرگ و هالکت نهایی او را به تصویر می کشد )مکاشفه 
۲۰: ۱۰(. به این معنا که درست از هامن ابتدا به برشیت امید داده شده است که راهی برای 
رهایی از پریشانی هولناک ناشی از شناخت رشارت و بدی وجود دارد، امیدی که همه ما اکنون 

می توانیم در آن سهیم باشیم. 

چرا در باغ عدن، جایی که گناه و بدی برروی زمین آغاز شد، مشاهده اینکه خداوند شروع 
به عیان نمودن برنامه رستگاری می کند، بسی مایه تسلی است؟

۱۸ فروردین      پنجشنبه      

رسنوشت برش
پیدایش باب ۳: 1۵ تا ۲4 بخوانید� در نتیجه سقوط انسان در گناهچه بر رس آدم و حوا آمد؟

 

در حالی که داوری خدا در مورد مار به رصاحت به عنوان لعنت شناخته می شود )پیدایش 
۳: ۱۴(، قضاوت خدا در مورد زن و مرد این چنین نیست. تنها زمانی که کلمه »لعنت« یکبار 
دیگر استفاده می شود، فقط در مورد »زمین« اعامل شده است )پیدایش ۳: ۱۷(. یعنی خدا 
برنامه و طرح دیگری برای زن و مرد برخالف مار داشت. به آنها امیدی پیشکش شد که به مار 

داده نشد.
از آنجا که گناه زن، به دلیل ارتباط او با مار است، آیه، داوری زن را با داوری مار مرتبط می 
کند. پیدایش باب ۳: ۱۶ نه تنها بالفاصله بعد از پیدایش باب ۳: ۱۵ می آید، بلکه شباهتهای بین 
این دو نبوت به وضوح نشان می دهد که نبوت مربوط به زن در پیدایش ۳: ۱۶ باید در ارتباط 
با مسیح موعود در پیدایش باب ۳: ۱۵ باشد. بنابراین، قضاوت خدا در مورد زن، از جمله وضع 

حمل، باید مثبت ارزیابی و درک شود )با اول تیموتائوس ۲: ۱۴، ۱۵ مقایسه شود(.
گناه مرد مرهون حرف شنوی او از زنش به جای حرف  شنوی از خداوند است، خاکی که 
انسان از آن آفریدهشده بود لعنت  شد )پیدایش ۳: ۱۷(. در نتیجه، انسان باید سخت کار کند 
)پیدایش ۳: ۱۷ تا ۱۹(، تا زمانی که او دوباره به خاکی که از آن آفریده شد »بازگردد« )پیدایش 

۳: ۱۹(، چیزی که هرگز نباید اتفاق می افتاد و هرگز بخشی از برنامهاولیه خدا نبود.
این بسیار مهم است که در برابر این دورمنای ناامید کننده مرگ، سپس آدم به زن روی می 
آورد، جایی که او امید به زندگی را از طریق زایامن می بیند )پیدایش ۳: ۲۰(. یعنی حتی در 

میان حکم مرگ، او امید به زندگی را می تواند ببیند. 
در همین حال، مانند هر پدر و مادر مهربانی، خدا فقط خیر را برای آنها می خواست، 
نه رش. اما اکنون که آنها بدی را شناخته بودند، خدا متام تالش خود را می کرد تا آنها را از رش 
آن نجات دهد. بنابراین، حتی در میان این داوری ها، با وجود نافرمانی فاحش و آشکاِر  آنها 
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نسبت به خدا، همٔه امید اولین والدین ما از بین نرفت؛ حتی با اینکه آنها – واقعا در بهشت 
زندگی می کردند – مطلقاً دلیلی وجود نداشت که به خدا، سخنان خدا، یا به محبت او نسبت 

به خودشان تردید داشته باشند. 

با اینکه ما تمایل داریم که »دانش و شناخت« را به خودی خود چیز خوبی بدانیم، اما چرا 
همیشه اینگونه نیست؟ چه چیزهایی هستند که بهتر است آنها را ندانیم؟ 

۱۹ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: ارتباط بین »درخت حیات« و »درخت شناخت خوب و بد« را در 
نظر بگیرید. این رابطه قبالً از طریق این واقعیت نشان داده شده است که هر دو »در وسط 
از رابطه جغرافیایی  ارتباطی بیش  این دو درخت  بین  اما  )پیدایش ۲: ۹(.  باغ« قرار داشتند 
وجود دارد. به این دلیل که انسانها میوه درخت شناخت خیر و رش را خوردند، و از خداوند 
اطاعت نکردند، از دسرتسی به درخت حیات محروم شدند، و نتوانستند عمر جاودان یابند، حد 
اقل در این رشایط. این ارتباط زیربنای یک شالوده قوی را برقرار می سازد.تصمیامت اخالقی 
و روحانی بر زندگی بیولوژیکی تاثیر می گذارند؛ هامنگونه که سلیامن به پرسش توصیه کرد: 
»پرسم، تعلیم مرا از یاد مرب بلکه دل تو فرمانهای مرا نگاه دارد، زیرا بر روزها و سالهای عمرت 
خواهد افزود و سعادمتند خواهی شد« )امثال ۳: ۱، ۲(. این ارتباط دوباره در اورشلیم آسامنی 
در آینده ظاهر می شود، جایی که فقط درخت حیات »در وسط خیابان آن« حضور خواهد 

داشت)مکاشفه ۲۲: ۲(.
»هنگامیکه خدا حوا را آفرید، او تصور کرد که او نباید نسبت به مرد احساس حقارت و یا 
برتری داشته باشد، بلکه باید در همه جنبه ها با او برابر باشد. زوج مقدس نباید مستقل از 
هم متایل و عالقه مندی را بروز می دادند؛ و در عین حال هر کدام در تفکر و عمل مستقل 
بودند. اما پس از گناهی که حوا مرتکب شد، از آنجاییکه او اولین خطاکار بود، خداوند به او 
گفت که آدم باید بر او مسلط و حاکم باشد. قرار شد او مطیع شوهرش باشد و این بخشی از 
لعنتی بود که نصیب او شد. در بسیاری از موارد، لعنت، زندگی را برای زن بسیار سخت کرد 
و بار گران زندگی را بر دوش او گذاشت. آن برتری که خداوند به انسان عطا کرده است در 
بسیاری از موارد و رابطه ها با اِعامل قدرت مستبدانه تبدیل شده و مورد سوء استفاده قرار 
گرفته است. حکمت ازلی طرح رستگاری را ابداع منود و برای آنان فرصتی دیگر مهیا ساخت 
تا بتواند در مسابقه ای دیگر در آزمون دوم رشکت جویند « اِلن جی وایت، شهادتهایی برای 

کلیسا،  جلد ۳، صفحه ۴۸۴.
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سواالتی برای بحث:
1� خداوند در باغ عدن با آدم مقابله نمود و از او سواالتی پرسید تا نه تنها گناه او را ثابت 
کند بلکه همچنین او را بسوی توبه سوق دهد� این الگودر مورد قائن )پیدایش 4: ۹، 1۰(، 
سیل )پیدایش ۶: ۵ تا ۸(، برج بابل )پیدایش 11: ۵(، و سدوم و غموره )پیدایش 1۸: ۲1(
مجدداً ظهور یافته است�چگونه این عقیده تحقیِق داوری در این وقایع آشکار می شود؟

۲� چرا حوا فکر می کرد که خوردن میوه درخت شناخت خیر و شر، به او حکمت می 
بخشد؟ چگونه می توانیم در مورد خودمان از اشتباهی مشابه جلوگیری کنیم، یعنی به 
خدا  کالم  از  علناً  کند،  می  عطا  ما  به  خدا  آنچه  از  »بهتر«  چیزی  به  یافتن  دست  امید 

سرپیچی نکنیم؟ 
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داستانهای ایامنداران
۲۰ فروردین

بخشیده شده در زندان، قسمت اول
توسط اندرو مک چسنی

داوطلبان، برگه هاِی ثبت ناِم زندانیان را برای مطالعه کتاب مقدس در زندان 
اسپانیا انتخاب کردند.  اما هیچ کس نام یکی از زندانیان را انتخاب نکرد. دانته 
الهیات در کالج ادونتیست ساگونتو  ماروین ِهرمان ۳۶ ساله که دانشجوی رشته 

پرسید:»کسی حارض نیست تا با این مرد مالقات کند؟«
یکی از داوطلبین گفت:»سخت تر از آن است که بتوان با او کار کرد«.

دیگری گفت:»او همیشه خدا را متسخر می کند«.
دانته دعا کرد و صدایی آرام و ظریف را حس کرد که می گفت:»به مالقات 

ماتیاس برو«.
یک زندانبان ماتیاس را که جوانی با صورتی تراشیده بود پیش دانته آورد. آنها 
در یک سالِن غذاخورِی خالی نشستند که یکی از بندهای حفاظِت حداکرثِی زندان 
محسوب می شد، برخالف زندانیان دیگری که در آنجا به خاطر قتل های زنجیره ای 
و جرم های دیگر با حفاظت امنیتی شدیدی زندانی بودند. ماتیاس بر روی صورتش 

تاتوهای قابل مشاهده نداشت. دانته گفت:»تو شبیه دیگر زندانیان نیستی«. 
ماتیاس خندید وگفت:»تو منی دانی که من چه کسی هستم«.

دانته گفت:»برای من اهمیتی ندارد که چه کسی هستی یا چه کردی. همگی 
ما در زندگی هایامن مرتکب خطا شده ایم و منی توانیم گذشته را عوض کنیم«.

روی  را  رنگی  کبود  تاتوهای  او  انداخت.  دانته  به  دقیقرت  نگاهی  ماتیاس 
بازوهایش دید و سوراخهای گشاد شده ای را که روی الله های گوشش بود. 

ماتیاس پرسید:»آیا شام ادونتیست روز هفتم هستید؟ شبیه دیگر ادونتیستها 
نیستی«.

دانته پاسخ داد:»خدا می تواند هریک از ما را تبدیل کند«. بعد توضیح داد 
به گروه های  و  بود  به شیطان فروخته  را در سن ۱۷ سالگی  که چگونه جانش 
گانگسرتخیابانی پیوسته بود و قبل از اینکه محبت خدا را در کتاب مقدس بیابد 
و ادونتیست شود به کارمعامله مواد مخدر مشغول بود. وقتی حرفش را متام کرد، 

زماِن اختصاص داده شده به کتاب مقدس به امتام رسید.
زندانی پرسید:»آیا می توانی باز به دیدنم بیایی؟ می خواهم در مورد خدای 



۲۳

ناشناخته ای که در باره اش صحبت می کنی بدانم. هرگز در مورد خداِی محبت 
چیزی نشنیده ام. تنها چیزی که شنیده ام خدای محکوم کننده و خشمگین بوده«.

دانته قول داد تا سبت بعدی او دوباره به مالقات او بیاید.
وقتی دانته به کالج برگشت در مورد ماتیاس به معلمش توضیح داد. معلمش 
پرسید:»آیا می دانی او کیست؟« وقتی دانته به نشانه نه رسش را تکان داد معلمش 
به او گفت که او در باره اخبار در اینرتنت تحقیق کند. جستجوی آنالین باعث شد 
دانته دعا کند:»خداوندا، این مسئله بسیار مهمی است. چرا مرا برای مالقات با او 
فرستادی؟« سپس او صدای آرام و لطیفی شنید:»دانته، این فیض من برای توست 

و من تو را بخشیده ام. می توانم او را نیز ببخشم«.
این داستان که قسمت دوم آن در هفته بعد آمده است، موضوع بشارتی شامره 
۲ برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست روز هفتم می باشد:» برای تقویت و تنوع 
بخشیدن به تبلیغات ادونتیست  ... در میان گروه های افراد قابل دسرتس و غیر 
قابل دسرتس.« بیشرت بخوانید: IWillGo2020.org. نکته: اسم زندانی عوض شده 

است.
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۲۰ – ۲۶ فروردین   درس سوم   

قائن و میراث او

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۴، عربانیان ۱۱: ۴؛ میکاه ۶: ۷؛ اشعیا ۱: ۱۱؛ اول قرنتیان ۱۰: 

۱۳؛ اول یوحنا ۳: ۱۲؛ پیدایش ۵؛ پیدایش ۶: ۱ تا ۵.

آیـه حفظـی: »اگـر آنچـه را کـه نیکوسـت انجـام دهـی، آیـا پذیرفته منی شـوی؟ ولی 
اگـر آنچـه را کـه نیکوسـت انجـام ندهـی، بـدان کـه گنـاه بـر در بـه کمیـن نشسـته و 

مشـتاق توسـت، امـا تـو بایـد بـر آن چیـره شـوی« )پیدایـش 4: ۷(�

در پیدایش آنچه بالفاصله پس از سقوط، و سپس اخراج آدم و حوا از باغ عدن رخ می دهد، 
عمدتاً تولدها و مرگها هستند، که همگی در راستای تحقق پیشگویی های خدا در موارد ذکر 

شده می باشند. 
مانند فصل های مشابه، پیدایش ۳ و ۴ حاوی بسیاری از مضامین و کالم مشرتک هستند:توصیف 
گناه )پیدایش ۳: ۶ تا ۸ را با پیدایش ۴: ۸ مقایسه کنید(، لعنِت »زمین« )پیدایش ۳: ۱۷؛ با پیدایش 

۴: ۱۱ مقایسه کنید(، و رانده شدن )پیدایش ۳: ۲۴؛ با پیدایش ۴: ۱۲ مقایسه کنید(.
افتاده بود، یعنی  اتفاق  از این  دلیل این تشابهات، برجسته ساخنت مواردی بود که پیش 
نبوت ها و پیشگویی هایی که خدا پس از سقوط به آدم و حوا داده بود. اولین اتفاقی که پس 
از رانده شدن آدم از باغ عدن روی داد دلهای آنان را از امید پُر ساخت که تولد اولین پرس بود، 
رخدادی  که حوا آنرا تحقق وعده ای می داند که در نبوت در خصوص مسیح موعود شنیده 

بود )پیدایش ۳: ۱۵(. یعنی، او فکر کرد که فرزند او می تواند مسیح موعود باشد. 
وقایع بعدی: جنایت قائن، جنایت لَِمک، کاهش طول عمر، و شیوع رشارت که همه محقق 

شدن لعنت های بیان شده در پیدایش باب ۳ می باشند.  
با اینحال، حتی پس از آن، امیدها بر باد نرفته بود. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ فروردین – ۱۶ آوریل آماده شوید.



۲۵

۲۱ فروردین      یکشنبه      

قائن و هابیل
پیدایش 4: 1، ۲ را بخوانید� از این آیات در خصوص تولِد این دو پرس چه می آموزیم؟ 

 

 

اولین رویدادی که توسط نگارنده کتاب مقدس بالفاصله بعد از رانده شدن آدم از باغ عدن 
ثبت شد، تولد است. در عبارت عربی در پیدایش ۴: ۱، کلمه یهوه »خداوند« بطور مستقیم به 
عبارت »مردی« پیوند خورده است، هامنطور که ترجمه مستقیم زیر نشان می دهد: »مردی 
از خود خداوند حاصل منودم«. در نسخه استاندارد بین املللی چنین ترجمه شده است: »من 

]خدا – طفِل[ مذکری زاده ام«. 
این ترجمه مستقیم از عبارات پیشنهاد می کند که حوا پیشگویی منتسب به مسیح موعود 
را از پیدایش باب ۳: ۱۵ به خاطر داشته و باور داشته است که منجی خود، خداوند را به دنیا 

آورده است. 
در واقع، بخش اعظم داستان را قائن اشغال می کند. او نه تنها اولین فرزند است، بلکه 
پرسی است که تقریبا توسط والدین »پرستیده می شد«؛ در این فصل، او تنها برادری است که 
در آیات پیدایش از او صحبت می شود. در حالیکه حوا با هیجان در مورد تولد قائن اظهار نظر 
می کند، لیکن در خصوص والدت هابیل هیچ منی گوید، حداقل چیزی در آیه که در مقایسه 
با تولد قائن ثبت شده باشد. راوی بسادگی نقل می کند که او »بار دیگر طفلی بدنیا آورد« 

)پیدایش ۴: ۲(.  
نام قائن از زبان عربی بر گرفته شده است، که به معنی »بدست آوردن« است و حاکی از 
استحصال، ترصف چیزی گرانقدر و قدرمتند است. از طرف دیگر، نام هابیل، که عربی است، به 
معنای »بخار« )مزمور ۶۲: ۹(، یا »نََفس« )مزمور ۱۴۴: ۴( می باشد و حاکی از گریزان بود، تهی 
بودن، و چیزی است که فاقد ماده و جوهره می باشد؛ از سوی دیگر کلمه هابیل بارها و بارها 
در کتاب جامعه برای بیان »بطالت« استفاده شده است. اگرچه ما منی خواهیم فراتر از آنچه 
که در منت وجود دارد برویم، اما شاید این عقیده بدین معنا باشد که امید آدم و حوا تنها به 

قائن بود، زیرا آنها معتقد بودند که او، و نه برادرش، مسیح موعود است. 

چه چیزهایی در زندگی واقعا باطل و پوچ هستند، اما ما با آنها طوری برخورد می کنیم که 
گویی بسیار بیش از آنچه که هستند، اهمیت دارند؟ چرا دانستن تفاوت بین آنچه که مهم 

است و آنچه که نیست، مهم است؟



۲۶

۲۲ فروردین      دوشنبه      

دو پیشکش
تضاد بین قائن و هابیل، هامنگونه که در مفهوم نامشان نشان داده شده است، فقط به 
نیز آشکار بود. در حالی که قائن  این تضاد در کارهای آنان  شخصیت آنها مربوط منی شد؛ 
»کشاورز « بود )پیدایش ۴: ۲(، حرفه ای که نیازمند کار سخت فیزیکی بود، هابیل »شبان« بود 

)پیدایش ۴: ۲(، حرفه ای که داللت بر حساسیت و شفقت دارد. 
قائن تولید کننده محصول از خاک زمین بود. هابیل حافظ گوسفندان بود. این دو شغل نه 
تنها ماهیت دو پیشکش )محصول زمین از سوی قائن و گوسفند از سوی هابیل( را توضیح می 
دهد – همچنین دو نگرش و ذهنیت روانی متفاوت مربوط به این دو پیشکش را توصیف می 
کند: قائن برای »بدست آوردن« میوه ای که تولید می کرد کار و تالش می کرد، در حالی که 

هابیل با دقت و احتیاط از گوسفندان »نگهداری« می کرد. 

پیدایش 4: 1 تا ۵ و عربانیان 11: 4 را بخوانید� چرا خدا هدیه هابیل را پذیرفت و هدیه قائن 
را رد کرد؟ چگونه باید بفهمیم که در اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ 

 

»بدون ریخته شدن خون، آمرزش گناهان غیر ممکن بود و آنان باید با قربانی کردن نخست 
زاده گله خود، ایامنشان را به خون مسیح به عنوان قربانی وعده داده شده نشان می دادند. 
گذشته از این، نوبر محصوالن زمین به عنوان هدیه شکرگزاری باید به حضور خداوند تقدیم و 

پیشکش می شد«.- )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۷۱(. 
در حالی که هابیل از دستورات خدا تبعیت می کرد و عالوه بر قربانی سوختنی، هدیه 
محصوالت گیاهی را هم تقدیم خداوند کرد، ولی قائن از این کار کوتاهی کرد. او حیوانی را 
را تقدیم کرد. برخالف رویکرد  از »محصول زمین«  ای  بلکه فقط هدیه  نیاورد،  برای قربانی 
برادرش، این یک نافرمانی آشکار بود. غالباً این داستان به عنوان یک منونه برجسته از نجات و 
رستگاری توسط ایامن )هابیل و هدیه خون او( در مقایسه با تالش برای کسب رستگاری بوسیله 

اعامل )قائن و محصول زمین( مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه این هدایا بایستی از اهمیت روحانی برخوردار باشند، اما در خود ارزش جادویی 
نداشتند. آنها همیشه رصفا منادها و متثیل هایی بودند که به خدایی اشاره داشتند که نه تنها  

نیازهای مادی گناهکار را مهیا می ساختند بلکه رستگاری را نیز برای او آماده می ساختند.

میکاه ۶: ۷ و اشعیا 1: 11 را بخوانید� چگونه می توانیم اصل بکار رفته در این آیات را در 
زندگی و عبادات خود اعمال کنیم؟ 



۲۷

۲۳ فروردین      سه شنبه      

جرم
پیدایش 4: ۳ تا ۸ را بخوانید� چه روندی که باعث شد تا قائن برادرش را بکشد؟ اول یوحنا ۳: 

1۲ را نیز ببینید� 

 

افکند«  پائین  به  را  قائن دوگونه است: »قائن بسیار خشمگین شد و رس خویش  واکنش 
)پیدایش ۴: ۵(. ظاهراً، قائن نسبت به خدا و هابیل خشمگین بود. قائن از خدا عصبانی بود 
زیرا تصور می کرد که او قربانی بی عدالتی شده است و از هابیل خشمگین بود زیرا به برادرش 
حسادت می ورزید. او به چه چیزی حسادت می کرد؟ تنها به پیشکش؟ مطمئنا، بیشرت از آنچه 
که در این آیات نشان داده شده، اتفاقاتی در پشت صحنه رخ داده است. مسائل هرچه که 

باشند، قائن ناراحت و غمگین بود، زیرا هدیه او پذیرفته نشده بود. 
دو سوال خداوند در پیدایش ۴: ۶ با دو طرز برخورد قائن مربوط است. توجه داشته باشید 
که خداوند، قائن را متهم یا مالمت منی کند. هامنند آدم، خدا سوال می کند، نه به این دلیل 
که پاسخ را منی داند، بلکه به این دلیل که می خواهد قائن به خود نظری بیندازد و سپس دلیل 
وضعیت خود را بفهمد. مانند همیشه، خداوند در پی نجات افراد سقوط کرده و گمگشته خود 
بود، حتی وقتی که آنها آشکارا به او وفادار نبوده اند. آنگاه، پس از مطرح کردن این سواالت، 

خداوند قائن را اندرز می دهد.
نخست، خدا از قائن می خواهد که به »آنچه نیکوست« عمل کند، تا رفتار درست و صحیح 
داشته باشد. این دعوت برای توبه و تغییر نگرش و رفتار اوست. خدا به قائن وعده می دهد 
که »پذیرفته« و بخشیده خواهد شد. به عبارتی، او می گوید که قائن می تواند مورد قبول خدا 

واقع شود، اما این باید براساس رشایط و خواست خداوند باشد، و نه قائن.
از سوی دیگر، »اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته 
و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی« )پیدایش ۴: ۷(. اندرز خداوند ریشه گناه را که 
در خود قائن بود، آشکار می کند. در اینجا، خداوند دوباره قائن پند و اندرز می دهد و در پی 

راهنامیی او به راهی است که باید طی کند. 
دومین کالم از سفارش های خداوند درباره توجه به طرز برخورد نسبت به این گناه است که، »بر 
در به کمین او نشسته است و می خواهد بر تو ]او[ مسلط گردد«. خدا خویشنت داری را توصیه می 
کند: »تو باید او را مغلوب کنی«. همین قاعده در کتاب یعقوب نیز طنین انداز است، هنگامی که او 
رشح می دهد که »هنگامی که کسی وسوسه می شود، هوای نَْفس خوِد اوست که او را می فریبد و 
به دام می افکند« )یعقوب ۱: ۱۴(. انجیل نه تنها وعده بخشش گناه، بلکه وعده پیروزی بر آن را نیز 
به ما می دهد )به اول قرنتیان ۱۰: ۱۳ مراجعه کنید(. رسانجام، قائن هیچ کس را به خاطر گناهی که 

مرتکب شده مقرص منی داند، مگر خودش را. آیا این موضوع در مورد ما نیز صدق می کند؟



۲۸

این داستان ناگوار در خصوص آزادی اختیار و اینکه خدا ما را مجبور به اطاعت نمی کند، 
به ما چه می آموزد؟ 

۲۴ فروردین      چهارشنبه      

مجازات قائن
پیدایش باب 4: ۹ تا 1۶ را بخوانید� چرا خدا سوال می کند: »برادرت هابیل کجاست؟«� چه 
ارتباطی بین گناه قائن و تبدیل شدن او به یک »آواره و رسگردان« )پیدایش 4: 1۲( برروی 

زمین وجود دارد؟ 

 

سوال خدا از قائن بازتاب سوال او از آدم در باغ عدن است: »کجایی؟«، این پژواک ارتباط 
بین گناه در باغ عدن و این گناه را نشان می دهد: گناه دوم که)گناه قائن( بود، نتیجه گناه 

قبلی، یعنی )گناه آدم( بود. 
گرچه قائن گناه خود را تصدیق منی کند؛ ولی آنرا انکار می کند، کاری که آدم نکرد، با اینکه 
آدم سعی می کرد تا تقصیر را به گردن کس دیگری بیاندازد. در مقابل، قائن آشکارا از خدا 
رسپیچی و مترد می کند، خداوند وقت خود را رصف رویارویی قائن با جنایتش منی کند. وقتی 
خدا سومین سوال را می پرسد، »چه کرده ای؟« او حتی منتظر پاسخ قائن منی ماند. او به قائن 
یادآوری می کند که همه چیز را می داند، زیرا فریاد خون هابیل از زمین به او رسیده است 
)پیدایش ۴: ۱۰(، تصویری که نشان می دهد خدا از قتل آگاه است و به آن پاسخ می دهد. 
هابیل در خاک است، پیوند مستقیم به گذشته و سقوط انسان و آنچه که خداوند گفته است 

برای آدم اتفاق خواهد افتاد )به پیدایش ۳: ۱۹ نگاه کنید(. 

پیدایش 4: 14 را بخوانید� اهمیت سخنان قائن که می گوید: »از حضور تو پنهان خواهم بود« 
در چیست؟ 

 

به این دلیل که خون هابیل روی زمین ریخته شد، زمین دوباره لعنت شد )پیدایش ۴: ۱۲(. 
در نتیجه، قائن محکوم می شود که دور از خداوند آواره و رسگردان شود. فقط وقتی قائن 
حکم خدا را شنید، به اهمیت حضور خدا پی می برد و آنرااذعان می کند؛ چرا که بدون حضور 
از قتل بی رحامنه هابیل توسط برادرش قائن  خداوند، او نگران زندگی خود بود. حتی پس 
و رسکشی قائن در برابر خدا، او همچنان نسبت به او رحیم بود، و با اینکه »قائن از حضور 
خداوند بیرون رفت« )پیدایش ۴: ۱۶(، خداوند هنوز به نوعی از او محافظت می کرد. دقیقا از 



۲۹

»نشانی« که او بر قائن گذاشت )پیدایش ۴: ۱۵( حرفی به میان نیامده است، اما هرچه بود، 
فقط به خاطر لطف و رحمت خدا نسبت به او بوده است.   

»پنهان از حضور خدا« )پیدایش 4: 14( – چه چیزی در پیشگاه خدا پنهان است؟  این 
وضعیت غم انگیزی برای هر کسی است� تنها راهی که ما به عنوان گناهکار می توانیم از 

این وضعیت دوری کنیم، چیست؟

۲۵ فروردین      پنجشنبه      

رشارت انسان 
پیدایش باب 4: 1۷ تا ۲4 را بخوانید� میراث قائن چه بود، و چگونه جنایت قائن راه را برای 

رشارت روز افزون برش گشود؟ 

 

این  کند.  می  اشاره  خودش  جنایت  زمینه  در  قائن  جنایت  به  قائن،  نوادگان(  )از  لَِمک 
مقایسه بین جنایت قائن و جنایت لَِمک آموزنده است. در حالیکه قائن در مورد تنها جنایتی 
که در ارتباط با او ثبت شده سکوت می کند، به نظر می رسد که لَِمک به جنایت خود افتخار 
می کند و آنرا در قالب یک رسود بیان می کند )پیدایش ۴: ۲۳، ۲۴(. در حالی که قائن از خدا 
درخواست رحمت و بخشش می کند، در ارتباط با درخواست عفو و رحمت لَِمک چیزی در 
کتاب مقدس چیزی نوشته نشده است. در حالی که خداوند از قائن هفت بار انتقام گرفته 
است، لَِمک معتقد است که خداوند هفتاد و هفت بار از او انتقام خواهد گرفت )نگاه کنید 

به پیدایش ۴: ۲۴(، این اشاره به این مطلب دارد که او خیلی خوب از گناه خود آگاه است.
را  لَِمک  مقدس  کتاب  اما  ۱۷(؛   :۴ )پیدایش  کرد  اختیار  فقط یک همرس  قائن  همچنین، 
بعنوان کسی که چند همرس داشت معرفی می کند و بطور خاص به این موضوع اشاره می کند، 
»لَِمک دو زن گرفت« )پیدایش ۴: ۱۹(. این تشدید و اعتالی رش قطعاً نسلهای بعدی منتسب 

به قائن را تحت تاثیر قرار می داد.
بالفاصله پس از این دوران رشارت در خانواده منتسب به قائن یا قائنیان، منت کتاب مقدس 
یک رویداد جدید را ثبت می کند که با گرایشات و روند قائنیان مقابله می کند. »آدم همرس 
خود را شناخت« )پیدایش ۴: ۲۵(، و در نتیجه شیث متولد شد، که نام او توسط حوا گذاشته شد 
تا نشان داده شود »خدا به جای هابیل که قائن او را کشت، نسلی دیگر …« قرار داده است. 
در واقع، سابقه نام شیث به قبل از هابیل می رسد. نام شیث از فعل عربی اَشیتبرگرفته 
۳: ۱۵(، که نبوت مسیح را  شده است که به معنی »قرار خواهم داد« می باشد )پیدایش 
معرفی می کند. ذریت منتسب به مسیح موعود از طریق شیثیان، ادامه می یابد. بنابراین، 
۳(، که   :۵ از شیث رشوع می شود )پیدایش  در منت کتاب مقدس، نسل منتسب به مسیج 



۳۰

شامل خنوع )پیدایش ۵: ۲۱(، متوشالح می شود و با نوح )پیدایش ۶: ۸( پایان می یابد. 
عبارت »پرسان خدا« )پیدایش ۶: ۲( به نسل شیث اشاره دارد، زیرا آنها برای حفظ شامئل خدا 
آفریده شدند )پیدایش ۵: ۱، ۴(. از سوی دیگر، به نظر می رسد عبارت »دخرتان انسان« )پیدایش 
۶: ۲( دارای یک مفهوم منفی است، تضاد نسلی که شبیه ]خدا هستند با کسانی که شبیهانسان 
هستند. و تحت تاثیر این »دخرتان انسان ها« است که »پرسان خدا«، »هر یک را بر می گزیدند 

و به زنی می گرفتند« )پیدایش ۶: ۲(، که بیانگر مسیر اشتباهی است که برش در آن گام نهاد.

پیدایش ۶: 1 تا ۵ را بخوانید� چه شهادت قوی از تباهی گناه! چرا باید با تمام توان گناه را 
در زندگی خود ریشه کن کنیم؟

۲۶ فروردین      جمعه      

تفکری فراتر: عبارت تکرار شده »خنوخ با خدا راه می رفت« )پیدایش ۵: ۲۲ و ۲۴( 
به معنی صمیمیت و همراهی روزانه با هداست. رابطه شخصی خنوخ با خدا چنان خاص بود 
که »خدا او را برد« )پیدایش ۵: ۲۴(. این عبارت آخر در نسل شناسی آدم منحرص بفرد است و 
از ایده زندگی در فردوس بالفاصله پس از مرگ را برای کسانی که با »خدا گام بر می دارند« 
پشتیبانی منی کند. توجه داشته باشید که نوح نیز با خدا راه می رفت )پیدایش ۶: ۹( و او نیز 
مانند خیلی از انسان ها مرد، از جمله آدم و متوشالح. جالب توجه است که هیچ دلیلی داده 

نشده است تا این فیض خاص را توجیه کند. 
خنوخ به واعظی پارسا مبدل شد و آنچه را که خداوند به او نشان داده بود به مردم تعلیم 
می داد. آنانی که خداترس بودند از این مرد مقدس پیروی کردند تا از تعلیم و دعاهای او بهره 
مند شوند. او همچنین به طور علنی تالش کرد تا پیام خدا را به همه کسانی که می خواستند 
کالم هشدار دهنده را بشنوند ابالغ کند. زحامت او منحرص به مردم خودش نبود. نبی خداُ 
در رسزمینی که قاپن سعی کرده بود از حضور خدا فرار کند، صحنه های خارق العاده ای را 
که خداوند در رویا به او نشان داده بود، به همگان اطالع دهد. او به مردم اعالم کرد »هان، 
خداوند با هزاران هزار تن از مقدسان خود می آید تا بر همگان داوری کند و همه بی دینان را 
به سبب متامی کارهای خالف دینداری که در بی دینی کرده اند، و به سزای جمله سخنان زشتی 

که گناهکاران بی دین بر ضد او گفته اند به محکومیت رساند« )یهودا ۱۴ و ۱۵(.

سواالتی برای بحث:

1� چرا قائن برادر خود را کشت؟ نظریه الی ویزل را در ذیل بخوانید: »چرا او اینکار را 
کرد؟ شاید او می خواست تنها و تک بماند: تنها فرزند و تنها انسان بعد از مرگ والدینش� 
تک ]یگانه[ همانند خدا و شاید تنها جانشین خداوند …�قائن کُشت تا خدا شود …� هر 
شخصی که خود را خدا تصور کند، در نهایت قاتل انسان میشود«� ]الی ویزل، پیام آوران 



۳1

)نیویورک: رندوم هاوس، 1۹۷۶(، صفحه ۵۸[�  افسانه های کتاب مقدس  پیکرها و  خدا: 
چگونه می توانیم مراقب باشیم، حتی اگر مرتکب قتل نمی شویم، منعکس کننده نگرش 

و دیدگاه قائن نباشیم؟

۲� طول عمر افراد پیش از طوفان نوح )پیدایش ۵( تا مشایخ را مالحظه کنید� چگونه می 
توانیم کاهش طول عمر انسان را توضیح دهیم؟ چگونه این انحطاط با ساختار یا مفاهیم 

نظریه داروینسم امروزی قابل توجیه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۳۲

داستانهای ایامنداران
۲۷ فروردین

بخشیده شده در زندان، قسمت دوم
توسط اندرو مک چسنی

در سبت بعدی ماتیاس که در اسپانیا زندانی بود با دانته که دانشجوی الهیات 
۳۶ ساله از کالج ادونتیست ساگونتو بود دیدار کرد و در زندان اسپانیا از صحبتی 
که داشتند راضی و خوشحال بودند. به هر حال بعد از چند دقیقه لحن ماتیاس 
ناگهان عوض شد و عصبی شد. او در مورد کودکی اش و زندگی دوره جوانی گفت. 
او در مورد کشمکش طوالنی مدت با هوس های گناه آلود گفت:»فکر منی کنم 
اشتباهی مرتکب شده باشم. وقتی از زندان آزاد شدم، هامن چیزها را تکرارخواهم 

کرد.« به دانته زل زد، درحالیکه منتظر بود تا ببیند عکس العملش چیست.
آیا  که  بربد  پی  تا  خواست  ماتیاس  شود.  می  امتحان  دارد  که  فهمید  دانته 
آرامی دعا  به  دانته  یا محبت خدا.  بود  العمل اش محکومیت خواهد  در عکس 

کرد:»عیسی، فیضت را عطا کن. تو مرا بخشیدی و می توانی او را نیز ببخشی«.
ماتیاس در حالیکه می دید مهامنش آرام نشسته است دوباره رشوع به صحبت 

کرد:»اگر مرا در حین ارتکاب جرم می گرفتی با من چه می کردی؟«
دانته که هنوز به آرامی دعا می کرد به آرامی پاسخ داد:»اگرخدا می تواند به 
من فیض و نجات را ارزانی دارد، برای تو نیزفیض و نجات را ارزانی خواهد داشت«.

شوک بسان سیلی بر صورت ماتیاس بود. او گفت:»آیا منی خواهی مرا محکوم 
کنی؟«

کار  خواهم  خواند:»می  را  آیه  کرد  می  باز  را  مقدس  کتاب  دانته  درحالیکه 
درست انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی می کنم کار گناه آلودی انجام ندهم، اما 
بی اختیار گناه می کنم. پس اگر کاری را انجام می دهم که منی خواهم، واضح 
داشته  نگاه  اسیر  خود  چنگال  در  مرا  هنوز  گناه  کجاست:  در  اشکال  که  است 
است«)رومیان باب ۷ آیات ۱۹-۲۰(. او گفت:»بیشرت اوقات از کاری که می کنیم 
آگاه نیستیم. ما هر کاری که دملان بخواهد را انجام منی دهیم، درحالیکه رس از 
موقعیتی در می آوریم که کاری را که منی خواهیم، انجام می دهیم. آیا احساس 

بد تو بخاطر این نیست که منی توانی اعاملت را کنرتل کنی؟«
ماتیاس کتاب مقدس را از دست دانته گرفت و منت را خواند.



۳۳

دانته رومیان باب ۸ آیات ۱ تا ۲ را پیدا کرده و خواند:»بنابراین، چون به عیسی 
مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. زیرا قدرت 
حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و 

مرگ آزاد کرده است«.
دانته گفت:»خدا تو را محکوم نکرده است. او می خواهد به تو کمک کند و 
همواره تو را دوست داشته است. می توانی متفاوت زندگی کنی. تنها کاری که الزم 
است انجام دهی این است که به روح القدس اجازه دهی تا در تو زندگی کند. او 

می خواهد به تو کمک کند چنانچه به من نیز کمک کرد«.
غمی عمیق چهره ماتیاس را فرا گرفت. احساس حقارت و تحقیر از او دور شد. 

دانته فهمید که برای نخستین بارماتیاس گناه را از اعامق وجود احساس کرد.
همه چیز از آن روز عوض شد. ماتیاس از متسخر خدا و کتاب مقدس دست 
با او خواندن کتاب  این لحظه به بعد،  برداشت. دانته در مصاحبه ای گفت:»از 
مقدس را آغاز کردم. از این لحظه به بعد اومصمم بر عوض کردن زندگی اش شده 
است. دیگر منی خواهد در طریق گذشته اش گام بردارد بلکه می خواهد خدا را 

پیروی کند.«
هر  که  است  ای  زندانی  هزاران  درمیان  نیست(  اش  واقعی  ماتیاس)اسم 
بعدازظهرسبت توسط دانته و دیگر نُه دانشجوی دانشکده ادونتیست ساگونتوکتاب 
مقدس را یاد می گیرد. هدایای مدرسه شام به آموزش دانشجویان در موسسات 
آموزشی ادونتیست در رستارس جهان هامنند دانته کمک می کند تا وعده بسیار 
ارزشمندی چون فیض و نجات را به جهان پر از گناه انتشار دهند. دانته گفت:»اگر 

خدا می تواند قلب مرا عوض کند، می تواند قلب هر کسی را نیز عوض کند«.



۳4

۲۷ فروردین – ۲ اردیبهشت   درس چهارم   

سیل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته: پیدایش ۶: ۱۳ تا ۷: ۱۰؛ دوم پطرس ۲: ۵ تا ۹؛ پیدایش ۷؛ رومیان ۶: ۱ تا 
۶؛ مزمور ۱۰۶: ۴؛ پیدایش ۸؛ پیدایش ۹: ۱ تا ۱۷.

آیه حفظی: »لیکن هامنطور مانند ایام نوح، پس آمدن پرس انسان نیز به همین گونه خواهد 
بود« )متی ۲4: ۳۷(�

»و خداوند دید که رشارت انسان بر زمین عظیم است، و هر نیِت اندیشه های دل او پیوسته 
برای بدی است و بس« )پیدایش ۶: ۵(. فعل »دید« )پیدایش ۶: ۵( خواننده را به گذشته و به 
 ،tov هر یک از مراحل خلقت اولیه خدا بر می گرداند. اما آنچه خداوند اکنون می بیند، به جای
»نیکویی«، ra، »پلیدی« است )پیدایش ۶: ۵(. گویی خدا از خلق جهان پشیامن است، اکنون 

رسشار از رشارت و پلیدیست )پیدایش ۶: ۶، ۷(. 
و با این وجود، پشیامنی خدا دربردارنده عوامل تشکیل دهنده رستگاری نیز بود. کلمه عربی 
برای »تاسف« ) تلفظ می شود: نََخم( در نام نوح )تلفظ می شود: نواخ( انعکاس پیدا کرده است، 
به معنای »آسایش« یا تسلی می باشد )پیدایش ۵: ۲۹(. بنابراین، پاسخ واکنش خدا به این رشارت 
دو جنبه دارد. این شامل تهدید به مجازات ]داوری[ است که منجر به نابودی برخی می شود؛ و 

در عین حال، او آرامش و رحمت را وعده می دهد که منجر به رستگاری دیگران می شود.
این حرف »دوپهلو« قبال به گوش قائن، هابیل/شیث رسیده بود و دوباره از طریق دو نسل 
که با هم در تضاد بودند تکرار گردید: نسل شیث )پرسان خدا( و نسل قائن )پرسان انسان(. 

اکنون ما آنرا دوباره می شنویم هامنگونه که خدا بین نوح و مابقی برش فرق قائل شد.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ اردیبهشت – ۲۳ آوریل آماده شوید. 



۳۵

۲۸ فروردین      یکشنبه      

آمادگی برای سیل
پیدایش باب ۶: 1۳ تا ۷: 1۰ را بخوانید� از این حکایت شگفت انگیز تاریخ اولیه برش چه 

درسی می توانیم بیاموزیم؟ 

 

نوح نیز مانند دانیال، نبی بود که پایان جهان را پیش گوئی کرد. کلمه عربی برای »کشتی« 
برای  که  است  زبان مرصی  از  شده  گرفته  عاریه  نادر  کلمه  ۱۴(هامن   :۶ )پیدایش   )teveh(
»کشتی« یا زورق مورد استفاده قرار گرفت، که در آن موسی را در زمانی که طفلی بیش نبود 
مخفی کردند و در رود نیل قرار دادند تا برای نجات ارساییل از اسارت مرص در امان باشد 
)خروج ۲: ۳(. ]در اینجا واژه ای که به عنوان کشتی یا زورق ترجمه شده، به معنی »تابوت« یا 
»صندوق« نیز می باشد[. در اینجا شباهتهایی از لحاظ ساختار کلی، بین کشتی نوح و صندوق 
از سیل خروشان  را  عهد دیده شده است )خروج ۲۵: ۱۰(. هامنطور که کشتی، نجات برش 
ممکن خواهد ساخت، همچنین صندوق یا تابوت عهد، عالمت حضور خدا در میان قوم خدا) 

خروج ۲۵: ۲۲(، به کار نقشه نجات خدا برای قومش اشاره می کند. 
عبارت »نوح هرچه خدا به او دستور داده بود، را انجام داد«؛ )پیدایش ۶: ۲۲( به بخش 
 ،asah فعل  به  نوح،  عمل  به  اشاره  با  داد«،  »انجام   ،asah فعل  دهد.  می  پایان  مقدماتی 
شود  می  رشوع  آن  با  قسمت  این  که  کند،  می  اشاره  نوح  به  خداوند  فرمان  در  »بساز«، 
)پیدایش ۶: ۱۴( و پنج بار تکرار می شود )پیدایش ۶: ۱۴ تا ۱۶(. این بازخورد بین فرمان خدا 
و پاسخ نوح نشان دهنده اطاعت کامل نوح برای انجام دستور خدا بود،to asah  که]بساز[ 
می باشد. همچنین جالب است که این عبارت در چارچوب ساخنت تابوت عهد نیز بکار برده 

شده است )خروج ۳۹: ۳۲، ۴۲؛ خروج ۴۰: ۱۶(.
مجدداً، شباهت بین دو  ]صندوق یا کشتی[ عملکرد نجاتبخش و رستگار کننده مشرتک آنها 
را تایید می کند. بنابراین، اطاعت نوح، بخشی از برنامه نجات خدا توصیف می شود. نوح رصفا 
به این دلیل نجات یافت که با ایامن به دستورات خدا عمل کرد )نگاه کنید به عربانیان ۱۱: ۷(. 
ایامن او منونه اولیه از ایامنی بود که خود را در اطاعت آشکار می ساخت، تنها نوع ایامنی که 

مثربخش است )یعقوب ۲: ۲۰(. 
بطور خالصه، اگرچه »نوح در نظر خداوند فیض یافت« )پیدایش ۶: ۸(، اما در پاسخ به این 
فیض که از پیش به او داده شده بود، نوح وفادارانه و مطیعانه به فرامین خدا عمل کرد. آیا 

برای همه اینگونه نباید باشد؟  

دوم پطرس ۲: ۵ تا ۹ را بخوانید� چرا فقط خانواده نوح نجات یافتند؟ از داستان نوح در مورد نقش 
خود در آگاهی دادن به جهان در مورد داوری که خواهد شد، چه درسی می توانیم بیاموزیم؟ 
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۲۹ فروردین      دوشنبه      

واقعه سیل
فعل asah، »بساز«، که به اعامل نوح اشاره می کند، همچنین یک واژه کلیدی در روایت 
اعامل   .)۲  :۲ پیدایش  ۳۱؛   ،۲۶ ،۲۵ ،۱۶ ،۷  :۱ )پیدایش  باشد  پیدایش می  کتاب  در  آفرینش 
نوح در راستای اطاعت از خدا مانند اعامل خداوند در خلقت است. آنچه ما می توانیم از 
این ارتباط بیاموزیم اینست که طوفان فقط در مورد مجازات برش از سوی خدا نیست، بلکه 

اینگونه است که خدا ما را نجات نیز می دهد.  

چه  اندازد؟  می  خلقت  داستان  یاد  به  را  ما  طوفان  رشح  چرا  بخوانید�  را   ۷ باب  پیدایش 
درسهایی را می توانیم از شباهتهای بین این دو رویداد بیاموزیم؟ 

 

مطالعه دقیق آیاتی که در خصوص سیل می باشد، استفاده از بسیاری از کلامت و عبارات 
متداول در داستان نشان می دهد: »هفت« )پیدایش ۷: ۲، ۳، ۴، ۱۰؛ را با پیدایش ۲: ۱ تا ۳ 
نوع آن«  »از  کنید(؛  ۱: ۲۷ مقایسه  پیدایش  با  ۷: ۱۴؛  )پیدایش  کنید(؛ »زن و مرد«  مقایسه 
)پیدایش ۷: ۱۴ را با پیدایش ۱: ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۲۴، ۲۵ مقایسه کنید(؛ »جانوران«، »پرندگان«، 
»خزندگان« )پیدایش ۷: ۸، ۱۴، ۲۱، ۲۳ را با پیدایش ۱: ۲۴، ۲۵ مقایسه کنید( و »نََفس حیات« 

)پیدایش ۷: ۱۵، ۲۲ را با پیدایش ۲: ۷ مقایسه کنید(. 
داستان سیل تا حدودی شبیه داستان خلقت است. پژواک روایت های خلقت در آشکار 
کردن این مطلب کمک می کند که، خدایی که آفریننده است، هامن خدایی است که نابود هم 
می کند )تثنیه ۳۲: ۳۹(. اما این پژواک ها حامل پیام امیدواری نیز هستند: طوفان از آب ها 

خلقت تازه ای ابداع کرد، که به هستی تازه ای منجر می شود. 
این رویداد خلقت، در واقع، عمل معکوس خلقت در  حرکت  آب ها نشان می دهد که 
پیدایش باب ۱ است. بر خالف پیدایش باب ۱، که جدایی و تفکیک آبهای باال را از آبهای پائین 
رشح می دهد )پیدایش ۱: ۷(، داستان سیل، نشان دهنده پیوستگی دوباره آنهاست، هامنگونه 

که آنها به فراتر از مرزهای خود خروشان شدند )پیدایش ۷: ۱۱(.
این فرایند پیامی متناقض را انتقال می دهد: خدا آنچه را که از پیش بوده بایستی نابود کند 
تا بتواند پس از آن خلقتی نو بوجود آورد. خلقت زمین جدید مستلزم نابودی زمین کهنه است. 
واقعه سیل، نجات جهان را در پایان زمان نشان می دهد: »سپس آسامنی جدید و زمینی جدید 
دیدم، زیرا آسامن اّول و زمین اّول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت« )مکاشفه ۲۱: 

۱؛ را با اشعیا ۶۵: ۱۷(.

چه چیزی در ما برای ایجاد خلقتی نوباید از بین برود؟ )رومیان ۶: 1 تا ۶(� 
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۳۰ فروردین      سه شنبه      

پایان سیل
پیدایش ۷: ۲۲ تا ۲۴ تاثیر گسرتده و فراگیر سیالب را توصیف می کند، که »هر موجودی 
را که برروی زمین بود، نابود کرد« )پیدایش ۷: ۲۳( و »صد و پنجاه روز روی زمین را پوشانده 
بود« )پیدایش ۷: ۲۴(. در مقابل این منظره نابودی و ناامیدی کامل است که »خدا به یاد می 
آورد« )پیدایش ۸: ۱(. این عبارت در کانون آیاتی قرار دارد که داستان طوفان را رشح می دهند 

، حاکی از اینکه این ایده پیام اصلی داستان طوفان نوح است.

پیدایش باب ۸: 1 را بخوانید� این به چه معناست، که خدا نوح را »به یاد آورد«؟ 

 

فعل ذکر از زبان عربی، »به یادآوردن«، به این معناست که خدا فراموش نکرده بود؛ این 
چیزی بیش از یک عمل ذهنی است. در منت کتاب مقدس، »خدا که به یاد می آورد« به معنای 
تحقق وعده خود اوست و اغلب به نجات اشاره دارد )نگاه کنید به پیدایش ۱۹: ۲۹(. در منت 
مربوط به سیل، »خدا به یاد آورد« به این معناست که آب »متوقف شد« )پیدایش ۸: ۲( و 

اینکه نوح بزودی می تواند کشتی را ترک کند )پیدایش ۸: ۱۶(. 
اقدامات  از کشتی داده نشده است، نوح  اگرچه هنوز دستور مستقیمی مبنی بر خروج 
اولیه را آغاز می کند و ابتدا یک کالغ و سپس یک کبوتر را برای بررسی وضعیت می فرستد. 
رسانجام، وقتی کبوتر برنگشت، می فهمد » پس  نوح  پوشش  کشتی  را برداشته ، نگریست ، و 

اینک  روی  زمین  خشک  بود« )پیدایش ۸: ۱۳(. 
رفتار نوح رسشار از درس های عملی است. از یک سو، به ما می آموزد که به خدا اعتامد 
ارزش  »ایامن«،  دیگر،  سوی  از  است؛  نگفته  سخن  ما  با  مستقیامً  بحال  تا  او  هرچند  کنیم، 
آنچه  آیا  اینکه  بررسی  و  تامل، جستجو  کار  »ایامن«،  کند؛  نفی منی  را  آزمودن  و  اندیشیدن 

آموخته ایم صحیح است یا نه را رد منی کند و مانع آن منی شود.
»هامنطور که به فرمان خداوند وارد کشتی شده بود، به هامن گونه نیز برای بیرون آمدن 
از کشتی در انتظار دستور خداوند ماند. رسانجام فرشته ای از آسامن نازل شد و درب عظیم 
کشتی را گشود. و به بزرگ خاندان و اهل بیت او فرمان داد تا بر روی زمین قدم بگذارند و 

همه حیوانات را با خود بربند« - )الن حی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۰۵(. 
با این وجود، نوح تنها زمانی از کشتی بیرون آمد که خدا، رسانجام، به او گفت: »از کشتی 
بیرون بیا« )پیدایش ۸: ۱۵ تا ۱۹(. یعنی حتی وقتی می داند که خروج او از کشتی امن است، 
نوح هنوز به خداوند تکیه می کند و قبل از خروج از کشتی منتظر عالمت او می ماند. او با 

حوصله، صرب، و شکیبایی در داخل کشتی منتظر ماند. 
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پیدایش باب ۸: 1، پیدایش 1۹: ۲۹ و مزمور 1۰۶: 4 را بخوانید� عبارت »خدا به یاد می 
آورد« به چه معناست؟ این حقیقت در حال حاضر برای به معناست که، خداوند چگونه به 

شما نشان داده است که شما را »به یاد می آورد«؟

۳۱ فروردین      چهارشنبه      

عهد: بخش اول 
اکنون آن لحظه ای است که عهد وعده داده شده قرار است محقق شود. »لیکن عهد خود 
را با تو استوار خواهم ساخت، و تو به کشتی در خواهی آمد؛ تو و پرسانت و زنت و زنان 
پرسانت، همراه تو« )پیدایش ۶: ۱۸(. برخالف تهدید الهی بر نابودی )پیدایش ۶: ۱۷(، این عهد، 

وعده حیات است. 

پیدایش ۸: ۲۰ را بخوانید� هنگامی که برای اولین بار نوح از کشتی خارج شد، چه کرد و چرا؟ 

 

نوح مانند آدم و حوا، که مطمئاً بالفاصله بعد از شش روز خلقت، خدا را در روز سبت 
پرستش کردند، نوح نیز بالفاصله پس از طوفان، که خود یکی دیگر از رویداد های آفرینش 
است، خداوند را نیایش کرد. با این حال، بین این دو عملکرد عبادی تفاوتی وجود دارد. برخالف 
شود.  متوسل  قربانی  به  شد  مجبور  نوح  کردند،  عبادت  را  خداوند  مستقیامً  که  حوا  و  آدم 
این اولین اشاره به یک قربانگاه در کتاب مقدس است. قربانی نوح یک »قربانی سوختنی« 
)Olah(، بود، قدیمی ترین و رایج ترین قربانی. برای نوح، این قربانی یک هدیه شکرگزاری 
بود )با اعداد ۱۵: ۱ تا ۱۱ مقایسه کنید(، که به منظور ابراز سپاسگزاری از آفریننده ای بود که 

او را نجات داده بود. 

پیدایش باب ۹: ۲ تا 4 را بخوانید� چگونه سیل بر رژیم غذایی انسان تاثیر گذاشت؟ چه اصل 
یا قاعده کلی در پس محدویت های غذایی  خدا وجود دارد؟ 

 

به دلیل تاثیر سیل، غذای گیاهی دیگر مانند گذشته در دسرتس نبود. بنابراین، خدا به انسان 
اجازه خوردن گوشت حیوانات را داد. این تغییر رژیم غذایی، تغییراتی را در رابطه بین انسان و 
حیوان ایجاد کرد، برخالف آنچه که در خلقت اصلی و اولیه بین آنها وجود داشته است. در رشح 
حال خلقت، انسان و حیوانات، رژیم غذایی گیاهی یکسانی داشتند و تهدیدی برای یکدیگر 
نبودند. در جهان پس از سیل، کشنت حیوانات به منظور تهیه خوراک مستلزم وجود یک رابطه 
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ترس و وحشت بین آنها بود )پیدایش ۹: ۲(. هنگامی که آنها رشوع به خوردن یکدیگر کردند، 
بدون شک انسانها و حیوانات رابطه ای کامال متفاوت از آنچه که در باغ عدن از آن لذت برده 

بودند را بین خود ایجاد کردند.
اما بردباری خدا دو محدودیت داشت. نخست، همه حیوانات برای خوراک مناسب نبودند. 
نخستین ممنوعیت به منزله متایز بین حیوانات »پاک و نجس« بود، که بخشی ازنظام آفرینش بود 
)نگاه کنید به پیدایش ۸: ۱۹، ۲۰ و با پیدایش ۱: ۲۱، ۲۴ مقایسه کنید(. دومی، که رصیح و جدید 
بود، این بود که از مرصف خون خودداری شود، زیرا خون است که حیات می بخشد )پیدایش ۹: ۴(.

۱ اردیبهشت      پنجشنبه      

عهد: بخش دوم 
پیدایش باب ۸: ۲1 تا ۹: 1 را بخوانید� اهمیت تعهد خداوند در حفظ حیات چیست؟ چگونه 

رحمت و برکت خداوند این امر را محقق می سازد؟

 

مثره  این  اوست؛  رحمت  و  لطف  روی  از  زندگی  نگهداری  و  حفظ  برای  خداوند  تعهد 
شایستگیهای انسانی نبود. خدا تصمیم گرفت با وجود رشارت انسان، زندگی روی زمین را حفظ 
کند )پیدایش ۸: ۲۱(. پیدایش ۸: ۲۲ را کلمه به کلمه بخوانید، »متام روزهای زمین« ؛ یعنی تا 
زمانی که زمین فعلی باقی است، فصل ها می ِآیند و می روند و زندگی پایدار خواهد بود. 

بطور خالصه، خدا از حفظ و نگهداری خلقت خود دست نخواهد کشید.
در حقیقت، منت زیر، که از رحمت و برکت خدا سخن می گوید، ما را به خلقت اولیه و 
اصلی، و برکات و نعمت های آن باز می گرداند )پیدایش ۱: ۲۲، ۲۸؛ پیدایش ۲: ۳(. به تعبیری، 

خداوند به برشیت فرصتی داد تا از نو رشوع کند و دوباره طراوتیابد. 

پیدایش باب ۹: ۸ تا 1۷ را بخوانید� نکته مهم رنگین کامن چیست؟ این »نشانه عهد« )پیدایش 
۹: 1۳( چگونه با عالمت دیگر عهد یعنی روز سبت، ارتباط دارد؟   

 

عبارت »استوار …. عهد« که سه بار در باب ۹ تکرار می شود )پیدایش ۹: ۹، ۱۱، ۱۷(، 
نقطه عطف و تحقق وعده اولیه خداوند است )پیدایش ۶: ۱۸(. به دنبال بخش قبل، که در 
راستای ششمین روز حکایت خلقت است، روز سبت را پوشش می دهد. در داخل منت تکرار 
هفت بار کلمه »عهد«، طنین انداز روز سبت است. مانند روز سبت، رنگین کامن نیز نشانه 
عهد است )پیدایش ۹: ۱۳، ۱۴، ۱۶؛ را با خروج ۳۱: ۱۲ تا ۱۷ مقایسه کنید(. همچنین، مانند 
است.   اِعامل  قابل  دنیا  برای متامی  و  دارد؛  و گسرته جهانی  رنگین کامن وسعت  روز سبت، 
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هامنگونه که روز سبت، به عنوان نشانه آفرینش، همه و همه جا را دربر می گیرد، این وعده 
که هیچ سیل دیگری در کل جهان رخ نخواهد داد، نیز شامل متام جهانیان ]همه کس و همه 

جا[ می شود.

دفعه بعد که رنگین کمان را می بینید، به تمام وعده های خدا به ما بیاندیشید� چرا می 
توانیم به آن وعده ها اعتماد کنیم و چگونه رنگین کمان به ما نشان می دهد که می توانیم 

به تحقق آنها اطمینان داشته باشیم؟ 

۲ اردیبهشت      جمعه      

اندیشه ای فراتر: مقایسه بین ذهنیت و رفتار مردم و وضعیت جهان قبل از سیل و 
مردِم روزگار ما بسیار آموزنده است. مطمئناً، رشارِت انسان پدیده جدیدی نیست. به شباهتهای 

زمان آنها و زمان ما نگاه کنید. 
»گناهانی که باعث نابودی جهان پیش از طوفان شد، امروز نیز دیده می شوند. خدا ترسی 
در دلهای انسانها از بین رفته است و با احکام خداوند با تحقیر و بی تفاوتی رفتار می شود. 
دنیا پرستی نسِل پیش از طوفان، هامنند دنیا پرستی نسلی است که در زمان حارض زندگی می 
کند. مسیح گفت: » در روزهای پیش از طوفان، قبل از اینکه نوح به کشتی در آید، مردم می 
خوردند و می نوشیدند و زن می گرفتند و شوهر می کردند و منی دانستند چه در پیش است 
تا اینکه طوفان آمد و همه را باخود برد. ظهور پرس انسان نیز همین گونه خواهد بود « )متی 
۲۴ آیات ۳٨ و ۳۹(. خداوند مردمان پیش از طوفان را به خاطر خوردن و نوشیدن مجازات 
تأمین کند.  نیازهای جسمی شان را  تا  ایشان داد  نکرد، او محصوالت زمین را به فراوانی به 
گناه ایشان این بود که از نعمت های خداوند استفاده کردند اما از دهنده نعمتها قدردانی 
امری مقدس بود  ازدواج  امیال جسمی، شخصیت خویش را فاسد کردند.  ارضاء  با  نکردند و 
زیرا خود خداوند آن را مقرر کرده بود و در مورد آن دستورات ویژه ای را صادر کرده بود. 
اما این دستورات به فراموشی سپرده شده و عمل ازدواج به انحراف کشیده شده بود و در 
خدمت شهوت قرار گرفته بود. امروزه نیز وضعیت همین طور است. چیزی که در ذات خود 
مجاز شمرده شده است، به افراط کشیده می شود. اشتها بدون هیچ کنرتلی، ارضا می شود و 
مدعیان پیروی از مسیح با افراد مست و عیاش در حال خوردن و نوشیدن هستند، در حالی که 
اسامی ایشان در دفاتر کلیسا ثبت شده است. افراط و تفریط قوای اخالقی و معنوی را فلج 
کرده و راه را برای انگیزه های فاسد و بی ارزش هموار ساخته است. انسانها برای ارضا متایالت 
شهوانی خویش پایبند هیچگونه قید و بند اخالقی نیستند. آنان به بردگان شهوت تبدیل شده 
و فقط برای این دنیا و تنها برای این زندگی، تالش می کنند. ارساف و زیاده روی متامی حوزه 
های اجتامعی را منحرف کرده است. رشافت، قربانی تجمل و تظاهر گردیده است. آنانی که 
می خواهند رسیعاً ثرومتند شوند، عدالت را زیر پا گذاشته و فقیران را مورد ظلم و ستم قرار 
می دهند. کالهربداری، رشوه و دزدی در متام سطوح جامعه از باال تا پایین به امری رایج تبدیل 
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شده است. روزنامه ها مملو از گزارشات مربوط به جنایات و خونریزی است. این جنایات چنان 
با خونرسدی و بی هدف انجام می شوند که گویی عواطف انسانی از بین رفته است. مهم تر 
اینکه متامی این وقایع آنچنان عادی شده است که انسانها را به تعجب وا منی دارد. روحیه هرج 
و مرج بر متامی ملل سایه افکنده است. شورش ها و خشونت هایی که هر از گاهی موجب 
وحشت جهانیان می شوند، چیزی نیستند، ُجز نشانه هایی مربوط به احساسات فرو خورده 
ای که ناشی از ظلم و بی قانونی است که اگر کنرتل نشوند جهان را از رنج و ویرانی لربیز 
خواهند کرد. تصویری که کالم وحی از دنیای پیش از طوفان ترسیم کرده است، نشان دهنده 
این واقعیت است که جامعه امروز نیز با هامن شتاب به سوی آن رشایط پیش می رود. حتی 
اکنون نیز، در زمان حارض، و در رسزمینهای مسیحی، هر روزه جرایم و جنایاتی آنچنان زشت 
و وحشتناک به وقوع می پیوندد که گناهکاران دنیای پیش از طوفان به خاطر ارتکاب هامن 

جنایات هالک شدند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲(.

سواالتی برای بحث:
ویژگیهای  این  ما چه هستند؟  جامعه  و  سیل  از  قبل  جامعه  بین  مشترک  ویژگیهای   �1
مشترک در مورد فیض خداوند به ما چه می آموزند، اینکه با وجود همه این مسائل، او 

جهان را دوست دارد و هنوز در پی نجات هر کسی است که بتواند؟

۲� برخی معتقد هستند که طوفان نوح فقط یک رویداد منطقه ای بوده است� اشکال 
باشد، چرا هر سیل منطقه ای )و هر رنگین کمان(  این درست  اگر  این نظریه چیست؟ 

میتوانست خدا را یک دروغگو نشان دهد؟
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داستانهای ایامنداران
۳ اردیبهشت

مادربزرگ ها و پدربزرگ های ایامندار
توسط اندرومک چسنی

به هنگام عرص، بعد از آنکه هوا تاریکرت از آن شده بود که بتوان در مزرعه 
ذرت کار کرد، خانواده ِریِْنکه دور میز بزرگ شام در کلبه کوچکی واقع در مزرعه 
ای در مرکز آفریقای جنوبی جمع شدند. پدر، مادر وهفت پرس و چهار دخرتهرشب 
غذای خانگی می خوردند: فرنی ذرت با سیب زمینی، کدو تنبل و گوشت. پس از 
آن بچه هایشان ظروف غذا را جمع می کردند و پدر کتاب مقدس خود را که به 
زبان آفریکانز بود باز کرده و خانوادگی عبادت می کردند. ]زبان آفریکانز یکی 

از زبانهای رسمی آفریقای جنوبی است که از زبان داچ هلند مشتق شده است[
 در این عرص به خصوص، پدر کتاب خروج باب ۲۰ در کتاب مقدس را باز کرده 
و خواند:»روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته شش روز 
باب  کارنکن...«)خروج  است هیچ  در روز هفتم که سبت خداوند  کار کن، ولی 
۲۰ آیات ۸-۱۰(. پدرشان درحالیکه بُهت زده بود گفت:»گوش کنید. اینجا نوشته 
شده است »در هفته شش روز کار کن، ولی در روز هفتم اسرتاحت کن«. مفهوم 
اسرتاحت در روز هفتم برایش تازگی داشت. او و خانواده اش همواره روز اول، 
یعنی یکشنبه، را به عنوان سبت می پنداشتند درحالیکه کتاب مقدس مخالفش را 

می گوید.
کار  روز  کنار جمله »شش  در  نوشت.  یادداشتی  مقدس  کتاب  حاشیه  در  او 
کن« نوشت،»وقت شخم زدن«. کنار جمله»روز هفتم اسرتاحت کن« نوشت»زمان 

اسرتاحت«.
مسئله برایش کامال روشن بود. خانواده اش رشوع به نگه داشنت سبت منودند. 
خانواده ها متوجه مزرعه همسایه شدند و طولی نکشید سه خانواده دیگر هم 
سبت را نگه داشتند. زمان سپری شد و یک ُمبلّغِ کتاب های ادونتیست روز هفتم، 
کنار مزرعه او ایستاد و به او یک کتاب به زبان آفریکانز فروخت که عنوانش این 

بود:»عهد خدا با انسان«.
ازطریق این کتاب بود که پدر و مادِر خانواده برای اولین بار در باره کلیسای 
ادونتیست روز هفتم مطالبی آموختند. آنها به این مطلب پی بردند که مردمان 
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دیگری نیز در سبت روز هفتم پرستش می کنند. درحالیکه مدرک تاریخی در باره 
پیوسنت پدر و مادر خانواده به کلیسای ادونتیست روز هفتم در دسرتس نیست، 
چهار نفر از یازده فرزندشان به کلیسای ادونتیست پیوستند. یکی از نوه هایشان 
گیِدئون ِریِْنکه است؛ که به عنوان شبان بر کار خدمت بشارت در آفریقای جنوبی 
آفریقا و هندوستان   - اقیانوسیه  ناحیه  اجرایی  دبیر  به عنوان  و ۱۴ کشور دیگر 

کمک می کند.
گیدئون گفت که میراث ادونتیستی خود را مدیون پدربزرگ و مادربزرگ های 
وفادار است که به سادگی کتاب مقدس را در سالهای ۱۹۲۰  می خواندند و اطاعت 
می کردند. او گفت:»ما دعا می کنیم که با گفنت داستان از نسلی به نسل دیگر، 

نتایج را به ارمغان آورده و افراد بیشرتی را به عیسی مسیح جذب خواهد منود«.
این قسمت از هدایای سیزدهمین سبت به انتشار خرب خوش انجیل در وطن 
گیدئون رینکه که در بخش آفریقا – اقیانوسیه و هندوستان است کمک خواهد 

کرد. به خاطر هدایای سخاومتندانه تان سپاسگزاریم.
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۳ – ۹ اردیبهشت   درس پنجم   

متامی ملت ها و بابل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۹: ۱۸ تا ۱۱: ۹؛ لوقا ۱۰: ۱؛ متی ۱: ۱ تا ۱۷؛ لوقا ۱: ۲۶ تا ۳۳؛ 

مزمور ۱۳۹: ۷ تا ۱۲؛ پیدایش ۱: ۲۸؛ پیدایش ۹: ۱.

آیه حفظی: »از این رو آنجا را باِبل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همۀ جهانیان را 
مغشوش ساخت� از آنجا، خداوند ایشان را بر روی متامی زمین پراکنده کرد« )پیدایش 11: ۹(�

او، سام، حام،  به سوی سه پرس  بر روی نوح  از مترکز  از سیل، روایت کتاب مقدس  بعد 
اندیشه   ،)۱۵ ،۶ کنعان)پیدایش ۱۰:  قوم  پدر  به حام،  ویژه  توجه  یابد.  یافث چرخش می  و 
»کنعان« یعنی رسزمین موعود را مطرح می کند )پیدایش ۱۲: ۵(، آنچه که ابراهیم چشم انتظار 

آن بود مبنی بر اینکه  متامی ملت ها بواسطه او برکت خواهند یافت. )پیدایش ۱۲: ۳(. 
اگرچه، این خط سیر بوسیله برج بابل گسسته می شود )پیدایش ۱۱: ۱ تا ۹(. بار دیگر، در 
اجرای برنامه های خدا برای برشیت اختالل ایجاد می شود. آنچه که قرار بود برکتی باشد یعنی 
تولد همه ملت ها، دلیل و فرصتی دیگر برای لعنتی دیگری می شود. ملتها با هم متحد می 
شوند تا سعی کنند جای خدا را بگیرند؛ و خداوند با داوری به آنها واکنش نشان می دهد؛ و از 
طریق ایجاد اغتشاش در گویش، در رسارس جهان پراکنده می شوند )پیدایش ۱۱: ۸(، در نتیجه 

طرح اولیه و اصلی خدا برای »پر ساخنت زمین« تحقق می یابد )پیدایش ۹: ۱(.
در آخر، علیرغم رشارت انسان، خدا رشارت را به خیریت مبدل می کند؛ و مثل همیشه 
اوست که حرف آخر را می زند. لعن و نفرین بر حام در خیمه پدرش )پیدایش ۹: ۲۱، ۲۲( و 
لعن و نفرین ملت های رسدرگم و آشفته در برج بابل )پیدایش ۱۱: ۹(، رسانجام به برکتی برای 

ملتها تبدیل خواهد شد.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰ اردیبهشت – ۳۰ آوریل آماده شوید.
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۴ اردبیهشت      یکشنبه      

لعنت بر حام
پیدایش ۹: 1۸ تا ۲۷ را بخوانید� پیام این داستان عجیب چیست؟ 

 

تاکستانش طنین کردار آدم در باغ عدن بود. هر دو داستان حاوی نکات  کردار نوح در 
مشرتکی هستند: خوردن میوه و در نتیجه برهنگی؛ سپس پوشاندن، لعنت، برکت. نوح دوباره 
به ریشه آدمِی خود متصل می شود و شوربختانه آن تاریخچه شکست خورده را تکرار می کند.

تخمیر میوه، در زمره خلقت اولیه خدا نبود. نوح زیاده روی کرد، سپس کنرتل خود را از 
دست داد و خود را برهنه ساخت. این واقعیت که حام عریانی او را »دید« اشاره به حوا نیز 
دارد، کسی که، درخت ممنوعه را »دید« )پیدایش ۳: ۶(. این تشابه نشان می دهد که حام 
برهنگی پدرش را بطور اتفاقی ندید و محرمانه نگه نداشت. او رفت و در مورد آن با برادرانش 
صحبت کرد، بدون اینکه حتی سعی کند مشکل پدرش را بدون اطالع کسی حل و فصل کند. 
در مقابل، واکنش فوری برادرانش برای پوشاندن عریانی پدرشان، در حالی که حام او را برهنه 

دیده و رها کرده بود، بطور ضمنی اقدام حام را نکوهش می کند.
موضوعی که در اینجا مطرح می شود بیشرت در مورد احرتام به والدین است. عدم احرتام به والدین 
خود، که معرف گذشته شام هستند، بر آینده شام تاثیر خواهد گذاشت )خروج ۲۰: ۱۲؛ را با افسسیان 

۶: ۲ مقایسه کنید(. از این رو لعنت بر حام بر آینده او و پرسش کنعان تاثیر خواهد گذاشت. 
البته، بکار بردن این آیات برای توجیه نظریه های نژادپرستانه بر علیه هر فردی، یک خطای 
فاحش الهیاتی است و از نظر اخالقی جرم محسوب می شود. این نبوت کامال منحرص به کنعان، 
پرس حام است. نویسنده کتاب مقدس برخی از اَعامل مفسدانه کنعانیان را در مد نظر داشته 

است )پیدایش ۱۹: ۵ تا ۷، ۳۱ تا ۳۵(.  
عالوه بر این، لعنت در غالب اسم کنعان، شامل وعده برکت است که از فعل kana، به 
معنای »تسخیر کردن« مشتق شده است. با تسخیر کنعان، قوم خدا، فرزندان سام، وارد رسزمین 
موعود می شوند و راه را برای ظهور و آمدن مسیح آماده می کنند، که یافث »در خیمه های 
سام ساکن« می شود )پیدایش ۹: ۲۷(. این اشاره ای نبوی از گسرتش عهد خدا با همه ملل 
است، که در برگیرنده پیام نجات ارساییل به همه جهانیان می شود)دانیال ۹: ۲۷؛ اشعیا ۶۶: 

۱۸ تا ۲۰، دانیال ۱۱: ۲۵(. 
فی الواقع، لعنِت حام برای متامی ملت ها، منجمله فرزندان حام و کنعان، برکتی بود تا 

قبول کننده نجاتی باشند که خداوند به آنها عطا کرده بود.

نوح، »قهرمان« سیل، مست می شود!؟ این مطلب در مورد اینکه همه ما چقدر گناهکار 
هستیم و چرا در هر لحظه از زندگی خود به فیض خدا نیاز داریم، به ما چه می گوید؟
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۵ اردیبهشت      دوشنبه      

تبارشناسی پیدایش 
سلسله وقایع تاریخی در خصوص دوران نوح باعث می شود تا متوجه شویم که نوح به 
عنوان پیوندی بین متدن های پیش از طوفان و پس از طوفان عمل می کند. دو آیه آخر داستان 
قبلی )پیدایش ۹: ۲۸، ۲۹( ما را به آخرین پیوند سلسله آدم )پیدایش ۵: ۳۲( بر می گرداند. 
لَِمک، پدر نوح، ۶۵ ساله بود که آدم می میرد، مطمئناً نوح داستان هایی را درباره آدم شنیده 

است، که می تواند قبل و بعد از واقعه سیل را به فرزندان خود منتقل کند.   

پیدایش باب 1۰ را بخوانید� هدف از بیان این تبارشناسی در کتاب مقدس چیست؟ )همچنین 
به لوقا ۳: ۲۳ تا ۳۸ مراجعه کنید(� 

 

شجرنامه بیان شده در کتاب مقدس سه عملکرد دارد. نخست، ماهیت تاریخی رویدادهای 
کتاب مقدس، مربوط به افراد واقعی را تایید می کند که زندگی کرده و مرده اند و روزهای 
عمر آنها دقیقا حساب شده است.  ثانیاً، تداوم تبارشناسی نویسنده را از دوران کهن تا زمان 
معارص به منایش می گذارد و پیوند روشنی را از زمان گذشته تا به زمان »حال« برقرار می کند. 
ثالثا، ناتوانی انسان و تاثیر غم انگیز لعنت گناه و مثرات مرگبار آن بر همه نسلهای بعدی را 

به ما یادآوری می کند.
توجه داشته باشید که طبقه بندی سامی ها، حامی ها، و یافث ها معیار روشنی را دنبال 
منی کند. ۷۰ طایفه یا قوم، از پیش بیانگِر ۷۰ نفر از اعضای خانواده یعقوب )پیدایش ۴۶: ۲۷( 
و ۷۰ نفر از بزرگان ارسائیل در بیابان هستند )خروج ۲۴: ۹(. ایده مطابقت و همخوانی بین ۷۰ 
قوم و ۷۰ نفر از بزرگان ارسائیل، ماموریت و وظیفه ارسائیل در قبال دیگر قوم ها را نشان می 
دهد: »آنگاه که آن متعال قومها را میراث بخشید، آنگاه که بنی آدم را منترش ساخت، او حدود 
قومها را تعیین فرمود، بر حسب شامر پرسان خدا« )تثنیه ۳۲: ۸(. در همین راستا، عیسی ۷۰ 

نفر از شاگردانش را برای بشارت انجیل می فرستد لوقا )۱۰: ۱(.
آنچه این اطالعات به ما نشان می دهد پیوند و ارتباط مستقیم بین آدم و مشایخ است؛ 
همه آنها شخصیت های تاریخی و افراد واقعی از آدم به بعد هستند. این همچنین به ما کمک 
می کند تا بدانیم که مشایخ مستقیامً در ارتباط با شاهدانی بوده اند که خود خاطرات شخصی 

از وقایع باستانی داشتند.  

متی باب 1: 1 تا 1۷ را بخوانید� این آیات در خصوص اینکه همه این افراد مبنای تاریخی 
داشته اند به ما چه می آموزد؟ چرا دانستن و باور اینکه آنها افراد واقعی بودند برای ایمان 

ما مهم هستند؟
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۶ اردیبهشت      سه شنبه      

یک زبان
پیدایش باب 11: 1 تا 4 را بخوانید� چرا مردم »متامی زمین« اینقدر مشتاق دستیابی به وحدت 

و یکپارچگی بودند؟ 

 

عبارت »متامی زمین« به تعداد کمی از مردم اشاره می کند، کسانی که پس از طوفان زنده 
مانده بودند. دلیل این گردهامیی به وضوح نشان می دهد: آنها می خواهند برجی بسازند تا 
به آسامن برسند )پیدایش ۱۱: ۴(. در واقع، قصد واقعی آنها اینست که جای خود خدا که خالق 
بود را بگیرند. بطور قابل توجهی، رشح نیات و اعامل مردم تقلید و تکرار نیات و اعامل خدا 
در رشح حال آفرینش است : »آنها گفتند« )پیدایش ۱۱: ۳، ۴؛ را با پیدایش ۱: ۶، ۹، ۱۴، غیره 
مقایسه کنید(؛ »بیایید بسازیم« )پیدایش ۱۱: ۳، ۴؛ مقایسه شود با پیدایش ۱: ۲۶(. نیت آنها 
به رصاحت بیان شده است: »بیایید نامی برای خود پیدا کنیم« )پیدایش ۱۱: ۴(، عبارتی که 

منحرصاً برای خدا بکار برده می شود )اشعیا ۶۳: ۱۲، ۱۴(. 
بطور خالصه، سازندگان بابل، به خطا این جاه طلبی را در رس می پروراندند که جایگزینی 
برای خدا، یعنی خالق خود باشند.. )ما می دانیم که چه کسی الهام بخش آنان بوده، اینطور 
نیست؟ نگاه کنید به اشعیا ۱۴: ۱۴(. مطمئنا تاریخچه و رشح حال سیل باید در طرح آنان نقش 
داشته باشد. با وجود وعده خداوند آنها یک برج بلند ساختند تا بتواننداز سیل دیگری جان 
سامل بدر بربند. با این وجود، خاطره سیل در خصوص ساخت شهر بابل، در سنت های بابلیان 

بطور تحریف شده حفظ شده بود.
این تالش جاه طلبانه برای رسیدن به عرض آسامن و تصاحب اراده خداوند، از خصوصیات 

بارز روح بابل است که آشکار گردیده است. 
به همین دلیل است که داستان برج بابل نقش مهمی را نیز در کتاب دانیال بازی می کند. 
ابتدای کتاب دانیال  بابل است )پیدایش ۱۱: ۲(، در  اشاره به شنعار، که معرف داستان برج 
دوباره ظاهر می شود تا مکانی را که نبوکدنرص ظروف معبد اورشلیم را به آنجا آورد، نشان 
دهد )دانیال ۱: ۲(. در میان بسیاری از آیات دیگر کتاب، بخش مربوط به نصب مجسمه طالیی 
نبوکدنرص، احتامال در هامن مکان و در هامن »دشت« است که منونه بارز این چارچوب ذهنی 
برای  را  پایانی خود، هامن سناریوی تجمع ملتهای روی زمین  دانیال در رویاهای  باشد.  می 
دستیابی به وحدت بر علیه خداوند می بیند )دانیال ۲: ۴۳؛ دانیال ۱۱: ۴۳ تا ۴۵؛ مقایسه شود 

با مکاشفه ۱۶: ۱۴ تا ۱۶(، اگرچه این تالش هم در اینجا مانند بابل شکست می خورد. 

یک نویسنده مشهور سکوالر فرانسوی در قرن گذشته گفته که هدف بزرگ بشریت، تالش 
برای »خدا بودن« است� آنچه که در باغ عدن و از حوا شروع شد )پیدایش ۳: ۵(، که به 

این دروغ خطرناک کشیده می شود، چه ربطی به ما دارد؟ 
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۷ اردیبهشت      چهارشنبه      

»پس پایین برویم«
پیدایش باب 11: ۵ تا ۷ و مزمور 1۳۹: ۷ تا 1۲ را بخوانید� چرا خدا در اینجا برروی زمین فرود 

آمد؟ چه رویدادی باعث این واکنش الهی شد؟ 

 

مضحک بنظر می رسد، با اینکه انسانها تالش می کردند تا به باال بروند، خدا مجبور شد 
به سمت آنها به پایین بیاید. نزول خدا تایید برتری اوست. خدا همیشه خارج از دستیابی برش 
خواهد بود. هرگونه تالش برش برای رسیدن به او و مالقات او در آسامن بیهوده و مضحک 
در  آمد؛  ما  نزد  پایین  به  ما، عیسی  نجات  برای  که  است  دلیل  به همین  بدون شک،  است. 

حقیقت، هیچ راه دیگری برای نجات ما وجود نداشت.
ایامء و اشاره بزرگی در رشح حال بابل در اظهارات خداوند دیده می شود: »تا شهر و بُرجی 
را كه  آن  مردم  ساخته  بودند، ببیند« )پیدایش ۱۱: ۵(. خدا مجبور نبود برای دیدن پایین بیاید 
)مزمور ۱۳۹: ۷ تا ۱۲؛ با مزمور ۲: ۴ مقایسه کنید(، اما به هرحال این کار را کرد. این مفهوم، 

مشارکت خدا با برشیت را تایید می کند. 

لوقا 1: ۲۶ تا ۳۳ را بخوانید� چه چیزی را این درباره آمدن خدا به ما می آموزد؟ 

 

نزول خدا همچنین به ما اصل عادل شدن با ایامن را یادآوری  می کند که روندی از فیض 
برای  باید  او همچنان  باخداوند،  برای مالقات   با وجود همه تالش ها و اعامل ما  خداست. 
مالقات با ما فرود آید. این اعامل ما نیست که برای خدا انجام دهیم تا ما را به حضور او و 
رستگاری برساند. در عوض، این آمدن خدا به سوی ماست که ما را رستگار می سازد. در واقع، 
دو مرتبه در منت پیدایش در مورد »نزول« خدا صحبت می شود، که ظاهراً نشان می دهد که 

او چقدر به آنچه در آنجا اتفاق می افتد اهمیت می دهد.   
بر اساس آیات، خداوند می خواست به اتحاد دیرینه و ریشه ای مردم پایان دهد، زیرا با 
توجه به وضعیت لغزش و خطای آنها، اتحاد آنها می توانست فقط منجر به رشارت روز افزون 
زبان  تا  بریزد  برهم  را  آنها  زبانهای  او تصمیم گرفت وحدت  که  است  دلیل  به همین  شود. 

یکدیگر را نفهمند، و بدین ترتیب طرحها و نقشه های آنها برای اتحاد پایان می یافت.      
اهداف سازندگان برج بابل با رسافکندگی و شکست خامته یافت. بنای باشکوهی که مایه 
افتخار ایشان بود به مظهر حامقت ایشان مبدل شد. انسان ها هنوز هم چنین هدفی را دنبال 
می کنند. آنها با اتکا به خویشنت، احکام خدا را انکار می کنند. این هامن نقشه ای است که 
شیطان سعی کرده بود در آسامن تحقق بخشد. و هامن چیز، قائن را در پیشکش منودن هدیه 

اش تحت تاثیر قرار داده بود« - )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۲۳(.
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انسان را ببینیم و در نهایت،  از غرور  بابل نمونه دیگری  چگونه می توانیم در حکایت 
چگونه شکست می خورد؟ بطور شخصی از این داستان چه درسهایی می توانیم بیاموزیم؟

۸ اردیبهشت      پنجشنبه      

رهایی از تبعید
پیدایش باب 11: ۸، ۹ و پیدایش ۹: 1 را بخوانید؛ و با پیدایش باب 1: ۲۸ مقایسه کنید� چرا 

پراکندگی خدا رهایی بخش و رستگارکننده است؟

 

 

طرح نجات و برکات خداوند برای انسانها این بود که آنها »بارور و کثیر ]شوند[ و دوباره 
همه جای زمین را پر ]کنند[« )پیدایش ۹: ۱؛ را با پیدایش ۱: ۲۸ مقایسه کنید(. بر خالف طرح 
از دالیلی  باهم متحد شوند. یکی  به عنوان یک ملت  بابل ترجیح دادند  خداوند، سازندگان 
که آنها گفتند می خواهند شهری برای خود بسازند، این بود که »مبادا در روی زمین پراکنده 
شوند« )پیدایش ۱۱: ۴(. آنها از کوچ کردن به جای دیگری امتناع کردند، شاید فکر می کردند 
اگر با هم باشند قدرمتندتر خواهند بود تا اینکه جدا و پراکنده شوند. واز جهتی حق داشتند. 
شوربختانه، آنها در پی استفاده از قدرت متحدانه خود برای رشارت بودند و نه خیریت. آنها 
می خواستند »برای خود نامی« بسازند، که تکرب و غرورشان را منعکس می ساخت.در واقع، هر 
زمان که انسانها با رسپیچی و نافرمانی آشکار خود از خدا بخواهند تا برای خود »نامی بسازند«، 

می توانیم مطمنئ باشیم که کار خوبی از آب در منی آید و هرگز نبوده است. 
از ایرنو، خدا در غضب داوری بر علیه رسکشی آشکار آنها، ایشان را در »روی متام زمین« 

پراکنده ساخت )پیدایش ۱۱: ۹(، دقیقا هامن چیزی که وقوع آن را منی خواستند.
جالب است بدانید که نام بابل که به معنای »دروازه خداوند« است مرتبط با فعل ַבלֵּבל 
بَلَل است که به معنای »مغشوش« و پریشان می باشد )پیدایش ۱۱: ۹(. به این دلیل که آنها می 
خواستند به دروازه خدا برسند، چون خود را خدا می پنداشتند، پس در نهایت دچار رسدرگمی 

شدند و قدرتشان کمرت از قبل شد.
»مردمان بابل در صدد بنیان حکومتی بودند که از حکومت خداوند مستقل بود. در میان 
متظاهرانه  رفتارهای  فریب  نیز  افراد  این  اما  داشتند،  حضور  خداترس  افراد  ای  عده  ایشان 
بی دینان را خورده و به ایشان ملحق شده بودند. و خداوند به خاطر همین افراد خداترس، 
مجازات ایشان را به تاخیر انداخت و به مردم فرصت داد تا شخصیت واقعی خود را آشکار 
کنند. با آشکار شدن شخصیت این افراد، پرسان خداوند سعی کردند تا ایشان را از اهدافشان 
منرصف کنند. اما این مردم در جسارت به خداوند، کامالً با یکدیگر متحد شده بودند. اگر آنان 
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به حال خود رها می شدند، جهان را در هامن آغاز راهش، گمراه می کردند. اتحاد ایشان بر 
پایه عصیان بنا شده بود و در حال تاسیس حکومتی بودند که در آن، حق حاکمیت و احرتام 

خداوند نادیده گرفته می شد« - )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۲۳(.

چرا در زمانیکه در پی »نامی برای خود« یعنی شهرت هستیم بایستی بسیار هشیار باشیم؟

۹ اردیبهشت      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های الن جی وایت، فصل »برج بابل« صفحات ۱۱۷ – ۱۲۴، 
از کتاب مشایخ و انبیا را بخوانید. 

آنان قصد داشتند تا در همین مکان شهری بنا کنند و در آن یک برج عظیم که موجب 
شگفتی جهانیان شود بسازند. این اقدامات به منظور جلوگیری از پراکنده شدن مردم انجام 
شد. خداوند به انسان امر کرده بود تا در رستارس زمین پراکنده شده و آن را پُر کند و برآن 
مسلط شود. اما سازندگان بابل قصد داشتند تا با متحد کردن مردم، حکومتی را تأسیس کنند که 
رسانجام متامی مردم جهان را در خود جا دهد. بدین ترتیب، کشور ایشان به پایتخت امپراطوری 
جهان تبدیل شده و شکوه و زیبایی آن تحسین و تقدیر جهانیان را برانگیزد. برج باشکوه و رس 
به فلک کشیده آن به این منظور ساخته می شد تا به عنوان مظهر قدرت و حکمت سازندگان 

آن و استمرار بخشیدن به شهرت ایشان برای نسلهای بعدی باقی مباند.
»مردمانی که در دشت شنعار ساکن بودند، به این وعده خداوند که او بار دیگر زمین را با 
طوفان و سیل هالک نخواهد کرد، اعتقاد نداشتند. بسیاری از ایشان وجود خدا را انکار کرده 
و طوفان را به عوامل طبیعی نسبت دادند. سایرین نیز به وجود قدرت برتر اعتقاد داشتند، و 
اعالم می کردند که هامن قدرت برتر، ساکنان جهان پیش از طوفان را نابود کرده است. و به 
همین دلیل، مانند قائن، بر علیه خداوند عصیان می کردند. یکی از دالیل بنای برج بابل این 
بود که امنیت ایشان را در مقابل طوفانی دیگر تأمین کند. آنان ارتفاع برج را از ارتفاع بلندترین 
کوهها، بلندتر ساختند، زیرا قصد داشتند خودشان را از متام خطرات احتاملی مصون نگه دارند. 
تا هنگامی که به ناحیه باالی ابرها صعود می کردند بتوانند به دالیل وقوع طوفان پی بربند. 
متامی این اقدامات فقط برای جلب ستایش و احرتام دیگران نبود. بلکه هدف سازندگان برج 
این بود که اذهان نسلهای بعدی را از خداوند دور کرده و آنان را به سوی بت پرستی سوق 

دهند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۱۱۸ و ۱۱۹(.

سواالتی برای بحث:

1� چه نمونه ای از تاریخ، یا حتی از زمان حاضر، از مشکالتی داریم که شاید از جانب 
کسانی که بدنبال کسب نام و شهرتی برای خود هستند، بوجود آمده باشد؟
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۲� چگونه می توانیم به عنوان یک کلیسا از خطر تالش برای ساختن برج بابل خود دوری 
کنیم؟ چه راه هایی ممکن است در واقع باشد که نشان می دهد ما در پی این کار هستم، 

حتی به صورت ناخودآگاه؟ 
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داستانهای ایامنداران
۱۰ اردیبهشت

معجزه در امارات متحده عربی
توسط گورِنی لوکوارو

پرادیپ لیاناگ هرگز در مورد عیسی فکر نکرده بود تا اینکه پرسش به کلوپ 
پیشاهنگان در ایاالت متحده عربی پیوست. پرس ۱۳ ساله اش در حالیکه از اشتیاق 
و هیجان لربیز بود به خانه برگشت و در مورد داستانهای کتاب مقدسی گفت که 
در آنجا شنیده بود. هنگامیکه پرادیپ و همرسش اشتیاق و ذوق پرسشان را دیدند 
که مشتاقانه به داستانها گوش کرده است، اشتیاقی در آنان بوجود آمد تا بیشرت در 
این باره بدانند و رشوع کردند به مطالعه کتاب مقدس با موئی اویینلویه که شبان 

کلیسای ادونتیست روز هفتم در شارجه بود.
آن روز آمـد تـا اینکـه  همـرس پرادیـپ و پـرسش، قلبشـان را به عیسـی سـپرده 
و تعمیـد گرفتنـد. از طرفـی دیگـر پرادیـپ مـی خواسـت بـه کلیسـای ادونتیسـت 
بپیونـدد امـا او اعتیـاد گنـاه آلـودی داشـت که بـه نظر می رسـید منی توانسـت بر 

آن غلبـه منایـد: دخانیات.
در زمـان تعمیدشـان، یـک متصـدی جدیـد برای خدمـات سـالمتی ، کار خود را 
درسـتادهای حـوزه خلیـج فـارِس اتحادیـه خاورمیانـه و شـامل آفریقـا رشوع کـرده 
بـود. وقتـی کتـی کُلَمـن دفـرت جدیـد خود را بررسـی مـی کرد پـی برد کـه خدمات 
سـالمتی فاقـد ُمهـر اسـت کـه بـرای مـدارک الزم بـود. بـا متاسـی کـه بـا متصـدی 
رسـمی خدمـات سـالمتی گرفت توانسـت هم ُمهـر و هم چند جعبه از لـوازم مورد 
نیـازی را کـه در بـاره آنان چیزی منی دانسـت بدسـت آورد. جعبه هـا حاوی برنامه 
هـای گوناگـون سـالمتی کلیسـای ادونتیسـت مـی شـد کـه شـامل »راحـت نفـس 

بکشـید« و »برنامـه تـرک سـیگار« بود.
کتی مشغول مرتب کردن لوازم بود که شبان موئی با او متاس گرفت و گفت:»آیا 

امکانش هست تا برای پرادیپ برنامه ترک سیگار فراهم کنی؟«
کتی به این نکته پی برد که خدا همه چیزها را فراهم کرده است تا به این فرد 
کمک کند. وقتی شبان با او متاس گرفت در آن لحظه خدا همه پازل های مورد 
نیاز را فراهم آورده و در کنار هم قرار داده بود. کتی با پرادیپ در ارتباط بود 
واز طریق برنامه نُه هفته ای به او کمک می کرد. او سیگار را ترک کرد و دو ماه 
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بعد از تکمیل برنامه کامالً ازکشیدن سیگار دست کشیده بود وهیچ میلی به دود 
نداشت. او با شادی در سبت ۱۳ مارس سال ۲۰۲۱ تعمید گرفت. او گفت:»خداوند 
هم از لحاظ روحی و از هم از لحاظ جسمی مرا در زندگی ام برکت داده است. 
او موجب بهبود سالمتی ام شد و خانواده ام خوشحالرت هستند، حتی رس کار هم 

عملکرد بهرتی دارم«.
حاال این مرد ۴۷ ساله به همه در مورد عیسی می گوید و ازآنان دعوت می کند 
تا شادی اش را تجربه کنند. به واسطه شهادتی که راجع به ترک سیگار ارائه کرد، 

سه خانواده جدید فرزندانشان را به مرکز پیشاهنگان فرستادند. 
مارک کلمن متصدی حوزه خلیج فارس گفت که عیسی از هریک از پیروانش 
می خواهد تا همچون نور برایش بتابند»خداوند همه ما را فرا می خواند تا یک 
حیات تبدیل یافته را زندگی کنیم تا از این طریق اجازه دهیم تا دیگران محبت 

عیسی را در ما ببینند«.
رفت«  خواهم  »من  راهربدی  برنامه   ۲ شامره  بشارتی  موضوع  داستان  این 
کلیسای ادونتیست روز هفتم را نشان می دهد:» برای تقویت و تنوع بخشیدن به 
تبلیغات ادونتیست  ... در میان گروه های افراد قابل دسرتس و غیر قابل دسرتس.« 

.IWillGo2020.org :بیشرت بخوانید
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۱۰ – ۱۶ اردیبهشت   درس ششم   

عیسی، کاهن وفادار

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۱۲؛ اشعیا ۴۸: ۲۰؛ اشعیا ۳۶: ۶، ۹؛ ارمیا ۲: ۱۸؛ پیدایش ۱۳؛ 

پیدایش ۱۴؛ عربانیان ۷: ۱ تا ۱۰.

آیه حفظی: »با ایامن بود که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد، اطاعت کرد و حارض شد 
به جایی رود که بعدها به میراث می یافت؛ و هر چند منی دانست کجا می رود، روانه شد« 

)عربانیان 11: ۸(�

اکنون به میانه کتاب پیدایش رسیده ایم. این بخش میانی، )پیدایش ۱۲ – ۲۲( سفر ابراهیم 
را پوشش خواهد داد، از اولین فراخوان خدا، ]به تلفظ عربی: لِخ لِخا[، »برو« )پیدایش ۱۲: 
۱(، که باعث می شود ابراهیم گذشته خود را برای دومین فراخوان خدا، لِخ لِخا، »برو« رها 
کند )پیدایش ۲۲: ۲(،که باعث می شود ابراهیم از آینده خود هم بگذرد )هامنطور که درباره 
پرسش چنین خواهد بود(. در نتیجه ابراهیم همیشه در حال سفر است، همیشه یک مهاجر 

است، به همین دلیل او را »غریبه« نیز می نامند )پیدایش ۱۷: ۸(.
ابراهیم در سفر خود در زمین و آسامن معلق است، بدون گذشته ای که از دست داده و 
بدون آینده ای که منی بیند. بین این دو فراخوان، که سفر ایامنی ابراهیم را در بر می گیرد، 
ابراهیم صدای خدا را می شنود که به او اطمینان می دهد: »نرتس« )پیدایش ۱۵: ۱(. این سه 
کلمه خدا سه بخش از سفر ابراهیم را مشخص می کند، که در دروس هفته های ۶، ۷، ۸، این 

سه ماهه مورد مطالعه قرار می گیرد. 
ابراهیم الگوی ایامن است )پیدایش ۱۵: ۶( و در کتاب مقدس عربی به عنوان مرد ایامن 
)نِِحمیا ۹: ۷، ۸( از او یاد می شود. در عهد جدید، ابراهیم یکی از مشهورترین چهره های عهد 

عتیق است، و این هفته ما رشوع به بررسی آن خواهیم کرد تا علت آنرا بدانیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ اردیبهشت – ۷ مه آماده شوید.
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۱۱ اردیبهشت      یکشنبه      

خروج ابراهیم
پیدایش باب 1۲: 1 تا ۹ را بخوانید� چرا خدا ابرام را فراخواند تا رسزمین و خانواده اش را ترک 

گوید؟ ابرام چگونه چگونه پاسخ داد؟ 

 

آخرین باری که خدا با شخصی صحبت کرد، حداقل هامنطور که در کتاب مقدس آمده 
است، با نوح سخن گفت تا بعد از طوفان به او اطمینان دهد که او با همه جانداران عهد و 
پیامن می بندد )پیدایش ۹: ۱۵ تا ۱۷( که هرگز جهان را با سیل دیگری هالک نخواهد کرد. 
اکنون کالم جدید خدا خطاب به ابرام دوباره به آن وعده بر می گردد: همه ملتهای زمین از 

طریق ابرام برکت خواهند یافت.
تحقق آن نبوت با رها کردن گذشته آغاز می شود. ابرام هر آنچه را که برای او، خانواده اش، 
و رسزمینش مأنوس و آشنا بود، حتی بخشی از خود را رها می کند. شدت و قوت این اقدام او 
در کلمه کلیدی »برو« بازتاب پیدا می کند که هفت بار در این منت اتفاق می افتد. ابرام ابتدا 
باید رسزمینش »شهر اوِر کلدنیان«، که آن هم بابل است را ترک کند )پیدایش ۱۱: ۳۱؛ اشعیا 
۱۳: ۱۹(. این فراخوان به »بیرون رفنت از بابل« در میان انبیای کتاب مقدس سابقه طوالنی دارد 

)اشعیا ۴۸: ۲۰، مکاشفه ۱۸: ۴(. 
عزیمت ابرام به خانواده او نیز ربط داشت. ابرام باید میراث خود و اکرث آن چیزی که فرا 

گرفته بود و از طریق وراثت، آموزش و اعتبار حاصل کرده بود را رها می کرد.
با این حال، فراخوان خدا برای رفنت، شامل چیزهای بیشرتی نیز می شد. عبارت عربی لِخ 
لِخا، »برو«، به معنای واقعی کلمه »خودت برو« یا »به خاطر خودت برو« ترجمه شده است. 
عزیمت ابرام از بابل به چیزی بیش از محیط اطراف و یا حتی خانواده اش مربوط می شود. 
عبارت عربی تاکید بر خود او را نشان می دهد. ابرام مجبور است از خود بگذرد تا از اسارت 

بخشی از خود که شامل گذشته بابلی او می شود خالص شود. 
هدف این واگذاری و گذشنت، »رسزمینی« است که خدا به او نشان خواهد داد. هامن لحن 
دوباره در منت مربوط به قربانی شدن اسحاق بکار گرفته می شود )پیدایش ۲۲: ۲(، برای اشاره 
به کوه موریا، جایی که اسحاق در آنجا تقدیم خداوند خواهد شد و معبد اورشلیم در آنجا 
ساخته می شود )دوم تواریخ ۳: ۱(. وعده خدا در مورد رسزمین فقط از نظر فیزیکی نیست، 
بلکه در مورد نجات جهان می باشد. این اندیشه در وعده خدا برای برکت بخشیدن همه ملتها 
مجددا تایید می شود )پیدایش ۱۲: ۲، ۳(. فعل عربی بََرخ، »برکت«، پنج بار در این قسمت 
آمده است. روند و سیر این برکت جهانی از طریق »نسل« ابرام انجام می شود )پیدایش ۲۲: 
۱۸؛ پیدایش ۲۶: ۴؛ پیدایش ۲۸: ۱۴(. منت در اینجا به »نسل« اشاره می کند، که در نهایت در 

عیسی مسیح تحقق می یابد )اعامل ۳: ۲۵(.
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برای چه چیزی ممکن است خدا شما را فراخواند تا همه چیز را رها کنید؟ یعنی، چه بخشی 
از زندگی خود را برای گوش دادن به ندای خدا باید ترک کنید؟

۱۲ اردیبهشت      دوشنبه      

وسوسه مرص
پیدایش باب 1۲: 1۰ تا ۲۰ را بخوانید� چرا ابرام رسزمین موعود را ترک کرد تا به مرص برود؟ 

فرعون در مقایسه با ابرام چگونه رفتار کرد؟ 

 

تصمیم  بود،  رسیده  موعود  به رسزمین  تازگی  به  که  ابرام،  که  برسد  بنظر  شاید مضحک 
می گیرد آنجا را به مقصد مرص ترک کند زیرا »در آن رسزمین قحطی شد« )پیدایش ۱۲: ۱۰(. 
شواهدی مبنی بر رفنت مردم کنعان به مرص در زمان قحطی در متون مرص باستان به خوبی 
این موضوع را اثبات کرده است. در آموزه های مرصی سلطنت مریکاره، متنی که در دوران 
پادشاهی میانه مرص )۲۰۶۰ – ۱۷۰۰ پیش از میالد( تنظیم شده است، مردمی که از کنعان می 
آیند را به عنوان مردمان »آسیایی بدبخت« )aamu( شناخته و به عنوان »بدبخت و بی چاره 
… تشنه … آواره، در پی خوراک، توصیف می کند«. میریام لیچتایم، ادبیات مرص باستان، 
جلد اول: پادشاهی های قدیم و میانه)برکلی، کالیفرنیا: دانشگاه مطبوعات کالیفرنیا، ۱۹۷۳(

صفحات ۱۰۳، ۱۰۴.     
وسوسه مرص غالباً برای ارسائیلیان کهن مشکل ساز بود )اعداد ۱۴: ۳؛ ارمیا ۲: ۱۸(. بنابراین، 
مرص به منادی از اعتامد انسان ها نسبت به انسانها به جای اعتامد به خدا تبدیل شد )دوم 
پادشاهان ۱۸: ۲۱؛ اشعیا ۳۶: ۶، ۹(. در مرص، جایی که هر روز می توان ]وجود یا جریان[ آب 
را مشاهده کرد، نیازی به ایامن نبود، زیرا وعده رسزمین موعود بالفاصله قابل مشاهده بود. در 
مقایسه با رسزمین قحطی و خشکسالی ]یعنی کنعان[، مرص مکانی مناسب به نظر می رسید، 

با وجود آنچه که خدا به او گفته بود. 
ابرام که اکنون کنعان را ترک می کند با ابرامی که شهر »اور« را ترک می کند در تضاد است. 
پیش از این، ابرام به عنوان مردی با ایامن نشان داده شد که در پاسخ به دعوت خدا، »اور« را 
ترک کرد؛ اکنون، ابرام به میل خود رسزمین موعود را ترک می کند. ابرام از پیش بر خدا توکّل 
کرده بود؛ اکنون او مانند یک سیاستمدار حیله گر که تابع اصول نیست رفتار می کند که فقط 

برروی خودش حساب می کند. 
» ابراهیم، در خالل اقامتش در مرص، نشان داد که از ضعفها و کاستی های انسانی آزاد 
نشده است. او این حقیقت را که سارا همرس وی بود، پنهان کرد و با این کار، عدم اعتامد خود 

را به محافظت الهی نشان داد« - )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۳۰(.
بنابراین آنچه که در اینجا می بینیم اینست که چگونه حتی یک مرد بزرگ خدا می تواند 
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مرتکب خطا شود و در عین حال خدا او را رها نکند. وقتی در عهد جدید از ابراهیم به عنوان 
منونه ای از رستگاری توسط فیض سخن به میان می آید، منظور همین است یعنی فیض. زیرا 

اگر فیض خدا نبود، ابراهیم، مانند همه ما، امیدی نداشت. 

این داستان در این خصوص که حتی مسیحیان وفادار زمانهایی از مسیر درست منحرف می 
شوند، چه می آموزد؟ چرا نافرمانی هیچگاه گزینه درستی نیست؟

۱۳ اردیبهشت      سه شنبه      

ابرام و لوط
پیدایش 1۳: 1 تا 1۸ را بخوانید� این داستان درباره  مهم بودن شخصیت به ما چه می آموزد؟ 

 

ابرام به جایی که قبال بود باز می گردد، گویی سفرش به مرص فقط یک مسیر انحرافی از 
روی بد اقبالی بود. ماجرای خدا با ابرام دوباره آغاز می شود، جایی که از اولین سفر خود به 
سوی رسزمین موعود توقف کرده بود. اولین توقفگاه ابرام در بیت ئیل است )پیدایش ۱۳: ۳(، 
درست مانند اولین سفر او به این رسزمین )پیدایش ۱۲: ۳ تا ۶(. ابرام توبه کرده و به »خود« 

آمده بود: ابرام، مرد ایامن.
ارتباط مجدد ابرام با خدا قبال در رابطه او با مردم نشان داده شده است، به نحوی که او 
مشکل خود با لوط، برادرزاده خود را در مورد استفاده و بهره برداری از زمین حل می کند. با 
این حال، این خود ابرام است که توافق صلح آمیز را پیشنهاد می دهد و با یک رفتار و عمل 
کند  انتخاب  را  او زمین های خود  ابتدا  تا  اجازه می دهد  لوط  به  و مهربانانه  سخاومتندانه 

)پیدایش ۱۳: ۹، ۱۰(، نشانگر این بود که ابرام چگونه مردی بود. 
این حقیقت که لوط بی زحمت ترین و بهرتین قسمت را برای خود انتخاب کرد، یعنی دشتی 
که پرآب بود )پیدایش ۱۳: ۱۰، ۱۱(، بدون هیچگونه نگرانی در مورد رشارت همسایگان آینده 
خود)پیدایش ۱۳: ۱۳(، آشکار کننده حرص و طمع و شخصیت اوست. عبارت »برای خودش« ما را 

به یاد پرسان خدا می اندازد، آنها هم »برای خودشان« انتخاب کردند)پیدایش ۶: ۲(.  
در مقابل، حرکت ابرام، عملی از روی ایامن بود. ابرام رسزمینی را انتخاب نکرد؛ آن براساس 
لطف و رحمت خدا به او داده شد. برخالف لوط، ابرام تنها به زمینی نگاه کرد که خداوند به 
او دستور داد )پیدایش ۱۳: ۱۴(. تنها زمانی که ابرام از لوط جدا می شود، خدا دوباره با او 
صحبت می کند )پیدایش ۱۳: ۱۴(. در واقع، در کتاب مقدس آمده است، این اولین باری است 
که  خدا از زمان فراخوان ابرام در اور با او صحبت می کند. »اکنون تو چشامن خویش را برافراز 
و از جایی که هستی به سوی شامل و جنوب و رشق و غرب بنگر، زیرا رسارس این رسزمین را 
که می بینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید«)پیدایش ۱۳: ۱۴، ۱۵(. بنابراین، خدا ابرام را 
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دعوت می کند تا در این رسزمین به نیت تصاحب و متلک آن »قدم بزند«. »برخیز و در طول 
و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد« )پیدایش ۱۳: ۱۷(.

گرچه، خداوند به رصاحت می گوید که او یعنی خدا، آنرا به ابرام بخشیده است. این یک 
هدیه است، هدیه فیض، که ابرام باید با ایامن آن را تصاحب کند، ایامنی که منجر به اطاعت 
می شود. این تنها کار خداست که متام آنچه را که به ابرام وعده داده است در اینجا به انجام 

می رساند )به پیدایش ۱۳: ۱۴ تا ۱۷ نگاه کنید(. 

چگونه می توانیم بیاموزیم که با دیگران مهربان و سخاوتمند باشیم، حتی اگر آنها با ما 
اینگونه رفتار نکنند؟ 

۱۴ اردیبهشت      چهارشنبه      

ائتالف بابل
پیدایش 14: 1 تا 1۷ را بخوانید�  چه چیزی درباره این ستیز برجسته است که درست پس از هدیه 

رسزمین موعود به وقوع می پیوندد؟ این داستان در خصوص ابرام چه چیزی به ما می آموزد؟ 

 

این اولین جنگی است که در کتاب مقدس نقل شده است )پیدایش ۱۴: ۲(. ائتالف چهار 
ارتش از بین النهرین و پارس در برابر ائتالف دیگر پنج ارتش کنعانی، از جمله پادشاهان سدوم 
و غموره )پیدایش ۱۴: ۸(، نشان دهنده نربدی عظیم است )پیدایش ۱۴: ۹(. دلیل این عملیات 
نظامی در رابطه با این واقعیت است که کنعانیان علیه حکومت های مطلقه بابلی خودشان 
قیام کرده بودند )پیدایش ۱۴: ۴، ۵(. اگرچه این داستان به یک درگیری تاریخی خاص اشاره 
دارد، زمان این جنگ »جهانی«، درست پس از هدیه رسزمین موعود از سوی خدا به ابرام، به 

این رویداد، اهمیت روحانی خاصی می بخشد.   
رشکت و دخالت بسیاری از مردم رسزمین کنعان نشان می دهد که موضوع مورد بحث در 
این مناقشه در ارتباط با حاکمیت و سلطه بر این رسزمین بوده است. عجیب اینکه، اردوگاه 
ابرام، که به واقع عالقه به جنگ داشت، به خاطر این که او تنها مالک واقعی زمین بود، تنها 

نیرویی است که در ابتدا از درگیری دور مانده بود.  
دلیل بی طرفی ابرام اینست که برای ابرام، رسزمین موعود با قدرت اسلحه و یا حکمت و 
اسرتاتژی سیاسی بدست نیامده بود. پادشاهی ابرام هدیه خدا بود. تنها دلیل برای دخالت ابرام 
رسنوشت برادرزاده اش لوط است که در طول نربدها به اسارت در آمد )پیدایش ۱۴: ۱۲، ۱۳(. 
»ابراهیم، در آن زمان در بلوطستان َممری ساکن بود و توسط یکی از فراریان، از ماجرای 
جنگ و مصیبتی که برای برادرزاده اش لوط پیش آمده بود، آگاه شد. او از قدرناشناسی لوط 
هیچ کینه ای به دل نگرفته بود. متامی محبت او نسبت به لوط برانگیخته شده بود، بنابراین 
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تصمیم گرفت که او را نجات دهد. ابراهیم، پیش از هر چیز، از خداوند طلب مشورت کرد و 
برای جنگ آماده شد« - )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۳۵(.

اما ابرام با متام ائتالف مقابله منی کند. در یک عملیات کامندویی رسیع و شبانه، او فقط 
به اردوگاهی که لوط در آن زندانی بود حمله می کند. تعداد زیادی نجات می یابند. بدین 
ترتیب، این مرد با ایامن خدا همچنین شجاعت و شکیبایی زیادی را از خود نشان می دهد. 
بدون شک نفوذ او در منطقه افزایش می یابد و مردم می بینند که او چگونه انسانی است و 

در مورد خدایی که به او خدمت می کرد آگاهی بیشرتی پیدا می کنند.

اعمال و اقدامات ما چه تاثیری بر دیگران دارد؟ ما با اعمال خود در مورد ایمانمان  چه 
نوع  پیامی به دیگران ارسال می کنیم؟  

۱۵ اردیبهشت      پنجشنبه      

ده یک ملکیصدیق 
پیدایش باب 14: 1۸ تا ۲4 و عربانیان ۷: 1 تا 1۰ را بخوانید� ملکیصدیق که بود؟ چرا ابرام ده 

یک خود را به این کاهن داد که گوئی از دیاری نامعلوم آمده است؟  

 

ظاهر شدن ناگهانی ملکیصدیق مرموز و ارسار آمیز بی جا و بی دلیل نیست. بعد از اینکه 
ابرام توسط پادشاهان کنعانی مورد تکریم و قدردانی قرار گرفت، او اکنون با پرداخت ده یک 

از این کاهن تشکر و سپاسگزاری می کند.  
ملکیصدیق از شهر سالیم آمده است، که به معنی »صلح و آشتی« است، این پیامی مناسب 
پس از نابسامانی و آشفتگی جنگ است. ترکیب کلمه tsedek، »عدالت«، در نام ملکیصدیق، 
)»در رشارت«(  پادشاه غموره  برشاع  و  اهریمنی«(،  )»در  بارع  پادشاه سدوم،  نام  مقابل  در 
می آید، احتامالً نام خانوادگی آنها براساس آنچه که از خود بروز می دادند برگرفته شده بود 

)پیدایش ۱۴: ۲(.
ملکیصدیق پس از فرونشست خشونت و رشارتی که توسط دیگر پادشاهان کنعانی اِعامل 
می شد، ظاهر می شود. این آیات همچنین شامل اولین اشاره کتاب مقدس به کلمه »کاهن« 
است )پیدایش ۱۴: ۱۸(. ارتباط ملکیصدیق با »خدای متعال« )پیدایش ۱۴: ۱۸(، که ابرام او را 
خدای خود می نامد )پیدایش ۱۴: ۲۲(، به وضوح نشان می دهد که ابرام او را کاهن خدایی می 
داند که ابرام او را خدمت می کرد. با اینحال، ملکیصدیق نباید به عنوان مسیح تعین هویت 
شود. او مناینده خدا در میان مردم آن زمان بود )رجوع کنید به اظهارات خانم اِلن جی وایت 

در کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای روز هفتم، جلد اول، صفحات ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳(.  
ملکیصدیق در حقیقت به عنوان یک کاهن انجام وظیفه می کند. او »نان و رشاب« تعارف 
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می کند، که غالبا حاکی از آب انگور تازه گرفته شده است )تثنیه ۷: ۱۳؛ دوم تواریخ ۳۱: ۵(، 
که در چارچوب اهدای ده یک ها دوباره ظاهر می شود)تثنیه ۱۴: ۲۳(. عالوه بر این، او ابرام 

را برکت می دهد)پیدایش ۱۴: ۱۹(. 
در عین حال، »ابرام از همه چیز، به او ده یک داد« )پیدایش ۱۴: ۲۰( در پاسخ به خداوند 
خالق، »مالک آسامن و زمین« )پیدایش ۱۴: ۱۹(. این عنوان به مقدمه داستان آفرینش اشاره 
دارد )پیدایش ۱: ۱(، جایی که عبارت »آسامن ها و زمین« به معنا و مفهوم کل یا »همه« است. 
به این ترتیب، ده یک به عنوان ابراز سپاسگزاری از خالق، که مالک همه چیز است، درک می 
شود )عربانیان ۷: ۲ تا ۶؛ مقایسه شود با پیدایش ۲۸: ۲۲(. از طرفی دیگر، ده یک به عنوان 
هدیه ای توسط عابدان به خدا نیست، بلکه به عنوان هدیه ای از طرف خدا درک می شود، 

زیرا خداوند همه چیز را از پیش داده است.  

چرا عمل بازگرداندن ده یک، شاخص قوی از ایمان و همچنین یک عمل بزرگ برای بنای 
ایمان است؟

۱۶ اردیبهشت      جمعه      

تفکری فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، »ابراهیم در کنعان«، صفحات ۱۳۴ تا ۱۳۶، 
در مشایخ و انبیاء«. 

»کلیسای مسیح باید یک برکت باشد و اعضای آن نیز باید برکت داده شوند، هامنطور که 
دیگران را برکت می دهند. هدف خداوند در انتخاب قومی و ترجیح آن قوم نسبت به همه 
جهان تنها این نبود که او آنها را به عنوان پرسان و دخرتان خود برگزیند، بلکه این بود که او 
از طریق آنها مزایا و برکات نور ]روشنگری[الهی را به جهان اعطا کند. هنگامی که خداوند 
به  بلکه  باشد،  او دوست خاص خداوند  این علت بود که  به  تنها  نه  انتخاب کرد  ابراهیم را 
عنوان واسطه ای بود برای انتقال امتیازات گرانبها و خاصی که خداوند می خواست به ملتها 
اعطا کند. او می بایست در میان تاریکی و ظلمت اخالقی محیط پیرامون خود چراغی برای 

نورافشانی باشد.
»هرگاه خداوند فرزندان خود را با نور و حقیقت برکت دهد، نه تنها آنها می توانند موهبت 
زندگی ابدی را داشته باشند، بلکه می توانند از نظر روحانی نوری برای اطرافیانشان باشند …. 
»شام منک زمین هستید«. و هنگامی که خدا فرزندان خود را منک زمین می سازد، نه تنها برای 

حفظ خود آنهاست بلکه آنها عامل حفظ دیگران خواهند بود …. 
»آیا شام در بنای خدا به عنوان سنگ های زنده می درخشید؟ …. ما ایامن و دین واقعی 
نداریم، مگر اینکه انجام هر وظیفه و مسئولیتی تاثیر بسزایی بر روی ما داشته باشد. ما باید 
عمال خداپرست باشیم تا در مثره و حاصل زندگی ما دیده شود. ما باید فیض متحول کننده 
مسیح را در قلبهای خود داشته باشیم. ما بیشرت از خود به عیسی مسیح نیازمندیم«. )اِلن جی 

وایت، بازتاب دهنده مسیح، صفحه ۲۰۵. 



۶1

سواالتی برای بحث:
1� در پرتو برکت یافتن ابراهیم، خداوند فرمود: »از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و 
تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود« )پیدایش 
1۲: ۲(، متبارک بودن به چه معناست؟ چگونه می توانیم به عنوان افرادی که همان خدا را 

مانند ابرام خدمت می کنیم، دیگران را برکت دهیم؟ 

۲� در دروغ نصفــه نیمــه ابراهیــم در خصــوص خواهر-همســری چــه مشــکلی بــود؟ چــه 
چیــزی بدتــر اســت، دروغ گفتــن یــا بیــان حقیقــت در حالیکــه، در عیــن حــال از لحــاظ 

تکنیکــی دروغ اســت؟

ابرام به پیشنهاد پادشاه سدوم دوباره  ۳� پیدایش باب 14: ۲1 تا ۲۳ را در مورد پاسخ 
بخوانید� چرا او آنگونه پاسخ داد، و چه درس مهمی می توانیم از این داستان بگیریم؟ آیا 

ابرام تبرئه نمی شد اگر تصمیم می گرفت آنچه که پادشاه به او پیشنهاد داد را بپذیرد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۷ اردیبهشت

رویای ازدواج
توسط اولیا بوندارنکو

روزی کـه روت، اولیـن گام خـود را در کار خدمتـی برداشـت روزی بـود کـه 
زندگـی اش را تقدیـم عیسـی کرد و در حالیکـه کالس دوم راهنامیی بود، در آمریکا 

تعمیـد یافت.
وقتی در دوره سوم راهنامیی درس می خواند، از او خواسته شد تا کلیسای 
منی  چیزی  کلیساها  نظافت  با  ارتباط  در  او  کند.  متیز  را  هفتم  روز  ادونتیست 
برای  که  نشست. هامنطور  پیانو  روی صندلی  کردن،  متیز  جای  به  پس  دانست؛ 
منجی اش پیانو می نواخت و رسود پرستشی می خواند، مردم از کشورهای مختلف 
را تصور می کرد که در نیمکت ها می نشینند و یک آرزوی قدرمتند برای دعا در 
ذهنش شکل گرفت تا بتواند با مردی ازدواج کند که او نیز به همراهش ساز بزند 

و بخواند. اما با چه کسی؟
وقتی روت ۱۵ ساله بود، خواهرش بتازگی ازدواج کرده بود و از ماه عسل به 
خانه برگشته بود. او بعد از ازدواج متوجه شده بود که با شوهرش اختالف عقیده 
را پوشید،  لباس عروسی اش  او  بود.  باعث نگرانی اش شده  این موضوع  دارد و 
دستانش را روی چشامنش گذاشت و گریه کرد. روت تصمیم گرفت که وضعیت 
مشابهی برای او اتفاق نیفتد و رشوع به تهیه لیستی از ویژگی های مطلوب در 

شوهر آینده خود کرد.
او  از  حکمت  با  فهمید  بود  کرده  تهیه  که  لیستی  مورد  در  مادرش  وقتی 
پرسید:»روت، تو همچنین باید آن همرسی باشی که شوهر آینده ات می خواهد.« 
انتظار  که  هایی  ویژگی  این  و جستجوی  تفحص  به  کرد  و رشوع  کرد  دعا  روت 

داشت تا در شوهری که می خواست یافت شود. اما چه کسی؟
دقیقا قبل از رفنت به دانشگاه اندروز، روت کمی انگیزه داشت اما آن هم از 
بین رفت. چند ماه بعد، اومجبورشد تا رابطه دیگری را با مرد مورد نظر به امتام 

رساند چرا که فهمید او با شخص دیگری ارتباط دارد.
آن زمستان، روت در خوابگاه بانوان بود و منتظر رفنت برای خواندن رسودهای 
کریسمس بود که یکی از دوستانش فریاد زد:»اِمیل مولْدریک هم اینجاست! بیایید 
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سوار ماشینش شویم!« روت گفت:»چه کسی؟« دوستش گفت:»او را منی شناسی؟« 
روت با خود اندیشید:» اورسود پرستشی می خواند، ساز می زند و می خواهد یک 

شبان شود. این فرد است!«
بـرای چنـد سـاعت بعـد، روت بـا صـدای ]ریـز[ سـوپرانو و امیل هم بـا صدای 
]میانـه[ تِنـورآواز خوانـد. او در قلبـش شـادی جدیـدی احسـاس کـرد و بـرای نـگاه 
کـردن بـه چشـمهایش بـی تابـی می منـود. او باور داشـت که چشـمها دریچه قلب 
اسـت و چشـمهای او مهربـان و پـاک بـود. وقتـی بـه هنـگام آواز، روت بـه امیـل 
زل زده بـود، امیـل برگشـت و بـه او نـگاه کـرد و شـامگاه بعـد  قـرار مالقاتـی برای 

پیشـنهاد دوسـتی گذاشت.
امروز، امیل و روت مولدارک نزدیک به ۶۰ سال است که ازدواج کرده اند و خدا 
را در بیش از ۱۵ کشورخدمت کرده اند، به عنوان بشارت دهندگان خدا، موسیقی 
اند. امیل ۱۲ ساز موسیقی می نوازد که شامل چنگ هم  نواخته و آواز خوانده 
می شود. این زوج از کشور اوکراین ۱۰ بار بازدید کرده اند؛ در کالس های زبان 
انگلیسی و مشاوره ازدواج خدمت کرده اند و جلسات مطالعه کتاب مقدس داشته 
اند. وقتی روت به یاد آورد که روزی در کلیسا که هیچ کس نبود می نواخت و می 
خواند، از اینکه رویایش  تحقق یافته بود، خدا را متجید کرده و گفت:»من یقینا در 

دنیا خوانده و رسوده ام، پس خدا دعاهایم را مستجاب کرده است.«
این داستان بشارتی موضوع روحانی شامره ۷ کلیسای ادونتیست روز هفتم را 
روشن می کند:»برای کمک به نوجوانان و جوانان تا خدا را در الویت قرار دهند و 
نگرش کتاب مقدسی را رسمشق خود قرار دهند.« برای مطالب بیشرت به این وب 
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۱۷ – ۲۳ اردیبهشت   درس هفتم   

عهد با ابراهیم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۱۵ – ۱۹ : ۲۹؛ رومیان ۴: ۳، ۴، ۹، ۲۲؛ غالطیان ۴: ۲۱ تا ۳۱؛ 

رومیان ۴: ۱۱؛ رومیان ۹: ۹؛ عاموس ۴: ۱۱.

آیه حفظی: »ابرام  در پاسخ  گفت : »خداوندا، تو می دانی  که  من  فرزندی  ندارم  تا وارثم  شود 
و اختیار اموامل  در دست  این  العاذار دمشقی  است«)پیدایش 1۵: ۲(�

با  به عهد خود  به لحظه مهمی می رسیم و خداوند،  ما  باب ۱۵،  پیدایش  به  با رسیدن 
ابراهیم، رسمیت می بخشد. عهد ابراهیمی دومین عهد یعنی پس از عهد اول با نوح است.

مانند عهد نوح، عهد ابراهیم شامل ملل دیگر نیز  می شود، زیرا در نهایت عهد با ابراهیم، 
بخشی از عهد ابدی است که به همه برشیت هدیه می شود )پیدایش ۱۷: ۷، عربانیان ۱۳: ۲۰(. 
این قسمت از زندگی ابراهیم پر از ترس و خنده است. ابرام نگران است )پیدایش ۱۵: ۱(، 
و همچنین سارا )پیدایش ۱۸: ۱۵( و هاجر )پیدایش ۲۱: ۱۷(. ابرام می خندد )پیدایش ۱۷: 
۱۷(؛  سارا می خندد )پیدایش ۱۸: ۱۲(، و اسامعیل نیز )پیدایش ۲۱: ۹(. این فصل ها مملو از 
احساسات و عطوفت انسانی است. ابرام مشتاق نجات سدومیان رشیر است؛ او نگران سارا، 

هاجر و لوط است؛ و از سه غریبه، مهامن نوازی می کند )پیدایش ۱۸: ۲ تا ۶(. 
در چنین زمینه ای ابرام، که نامش داللت بر نجابت و بزرگواری و احرتام دارد، نامش به 
ابراهیم، که به معنی »پدر قومهای بسیار« است، تغییر می یابد )پیدایش ۱۷: ۵(. بنابراین، ما 
در اینجا به نکات بیشرتی از ماهیت جهانی آنچه خدا قصد دارد تااز طریق عهد خود با ابراهیم 

انجام دهد پی می بریم.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ اردیبهشت – ۱۴ ماه مه آماده شوید.
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۱۸ اردیبهشت      یکشنبه      

ایامن ابراهیم
پیدایش باب 1۵: 1 تا ۲1 و رومیان 4: ۳، 4، ۹، ۲۲ را بخوانید� چگونه ابرام نشان می دهد 
که زندگی با ایامن به چه معناست؟ منظور از قربانی که خدا خواست تا به جا آورد چیست؟ 

 

از  او  که  اینست   )۳ تا   ۱  :۱۵ )پیدایش  وارث  مورد  در  ابرام  نگرانی  به  پاسخ خدا  اولین 
»ُصلب« خودش پرسی خواهد داشت )پیدایش ۱۵: ۴(. ناتان نبی از همین زبان برای اشاره به 
نسل پادشاه آینده منتسب به مسیح استفاده می کند )دوم سموئیل ۷: ۱۲(. ابرام مطمنئ شد 
و »به خدا ایامن آورد« )پیدایش ۱۵: ۶(، زیرا فهمید که تحقق وعده به عادل بودن خودش 
بستگی ندارد بلکه به خداوند بستگی دارد )پیدایش ۱۵: ۶؛ را با رومیان ۴: ۵، ۶ مقایسه کنید(.  
این اندیشه فوق العاده است، به ویژه در آن فرهنگ. به عنوان مثال، در مذهب مرصیان 
باستان، قضاوت براساس ارزشیابی و به حساب آوردن اعامل عادالنه انسانی در برابر عدالت 
الهه ماعت مرص ارزیابی می شد که معرف عدالت الهی بود. بطور خالصه، شام خودتان باید 

»رستگاری« را بدست می آوردید. 
سپس خداوند مراسم قربانی را مهیا کرد تا ابرام آنرا به انجام رساند. اساساً، قربانی به مرگ 
مسیح به خاطر دادن فدیه گناهان ما اشاره می کند. انسانها بوسیله فیض نجات می یابند، 
این هدیه عدالت الهی است، که قربانی ها مناد آن بودند. اما این مراسم قربانی پیام خاصی 
را برای ابرام داشت. نشسنت الشخورها بر رس حیوانات قربانی شده )پیدایش ۱۵: ۹ تا ۱۱( به 
این معناست که فرزندان ابرام به مدت »چهار صد سال« )پیدایش ۱۵: ۱۳(، یا چهار نسل او، 
از بردگی رنج خواهند برد )پیدایش ۱۵: ۱۶(. سپس در نسل چهارم، فرزندان ابرام »به اینجا باز 

خواهند گشت« )پیدایش ۱۵: ۱۶(.
آخرین صحنه مراسم قربانی چشمگیر است: »مشعلی سوزان از میان پاره ها عبور کرد« 
)پیدایش ۱۵: ۱۷(. این اتفاق و شگفتی خارق العاده نشان دهنده تعهد خدا برای تحقق وعده 

عهد خود در مورد دادن رسزمین موعود به فرزندان ابرام است )پیدایش ۱۵: ۱۸(. 
مرزهای این رسزمین موعود، »از رود مرص تا رود بزرگ، رود فرات« )پیدایش ۱۵: ۱۸( ما را 
به یاد حد و مرز باغ عدن می اندازد )با پیدایش ۲: ۱۳ تا ۱۴ مقایسه کنید(. بنابراین، این نبوت 
بیشرت در مد نظر ارسائیلیان بود تا تنها تبعید و رسزمین مادریشان. در افق دور این نبوت، 
وعده رستگاری و نجات قوم خدا در زمان آخر در فرزندان ابراهیم که کشور کنعان را ترصف 

می کنند، تحقق می یابد، کسانی که به باغ عدن باز خواهند گشت.

چگونه می توانیم یاد بگیریم که تمرکز و توجه خود را بر مسیح و عدالت او به عنوان تنها 
امید نجات خود قرار دهیم؟ چه اتفاقی می افتد اگر سعی کنیم فقط بر روی اعمال نیک 

خود حساب کنیم؟



۶۶

۱۹ اردیبهشت      دوشنبه      

شک و تردیدهای ابراهیم 
ابراهیم در تصمیم برای رفنت با هاجر، حتی  پیدایش باب 1۶: 1 تا 1۶ را بخوانید� اهمیت 
این دو زن معرف دو نگرش ایامنی هستند  او، در چیست؟ چگونه  با وجود وعده خدا به 

)غالطیان 4: ۲1 تا ۳1(؟

 

وقتی ابرام شک کرد )پیدایش ۱۵: ۲(، خدا بدون هیچ ابهامی و بطور شفاف به او اطمینان 
داد که او یک پرس خواهد داشت. سالها بعد، ابرام هنوز پرسی نداشت. حتی پس از آخرین نبوت 
قدرمتند خدا، به نظر می رسد که ابرام ایامن خود را از دست داده است: او دیگر اعتقاد ندارد که 
امکان داشته باشد که او با سارای صاحب فرزند پرسی شود. سارای که احساس ناامیدی می کند، 
دست بکار می شود و ابتکار عمل را بدست می گیرد و از ابرام می خواهد که به روش متداول آن 
زمان در خاور نزدیک باستان متوسل شود: به جای او با زنی که می تواند آبسنت شود ازدواج کند. 
هاجر، خدمتکار سارای، برای اینکار انتخاب می شود. این ایده و تصمیم موثر واقع می شود. شاید 

مضحک بنظر برسد که این اسرتاتژی انسانی کارآمدتر از ایامن به وعده های خدا باشد.
آیه ای که رابطه سارای با ابرام را توصیف می کند، منعکس کننده داستان آدم و حوا در 
باغ عدن است. این دو منت چندین موضوع اصلی مشرتک را در میان می گذارند )سارای، مانند 
حوا، عامل کار است؛ ابرام، مانند آدم، تابع عامل است( و همینطور افعال و عبارات مشرتکی 
این شباهت بین دو  را همچون )»گوش دادن«، »پذیرفنت«، »دادن«( به اشرتاک می گذارند. 

داستان به معنای عدم رضایت خدا از این نوع شیوه عملکرد است.  
پولس رسول برای بیان نقطه نظر خود در مورد اعامل نیک در مقابل فیض و رحمت خداوند 
به این داستان اشاره  می کند )غالطیان ۴: ۲۳ تا ۲۶(. در هر دو روایت، نتیجه یکسان است: مثرات 
فوری اعامل برش که خارج از خواست و اراده خداوند باشد منجر به مشکالتی در آینده می شوند. 
توجه داشته باشید که خداوند در متام مدت اقدام آنها در صحنه حضور ندارد. سارای درباره خدا 
صحبت می کند اما هرگز با او صحبت منی کند؛ و خدا هم با هیچیک از آنها صحبت منی کند. این 

غیبت قابل توجه و برجسته است، به ویژه، پس از حضور چشمگیر خداوند در باب قبل.
سپس خدا به هاجر ظاهر می شود اما تنها پس از آنکه او خانه ابرام را  ترک می کند. 
این ظاهر شدن غیر منتظره، حضور خدا را علی رغم سعی و تالش برش برای عمل کردن بدون 
حضور او آشکار می کند. اشاره به »فرشته خداوند« )پیدایش ۱۶: ۷( عنوانی است که اغلب با 
خداوند، »یهوه« شناخته می شود )نگاه کنید به پیدایش ۱۸: ۱، ۱۳، ۲۲(. این بار خداوند است 
که ابتکار عمل را بدست می گیرد و به هاجر اعالم می کند که او پرسی بنام اسامعیل بدنیا 
خواهد آورد، که نام او به معنی خدایی است که می شنود )پیدایش ۱۶: ۱۱(. جالب توجه 
اینکه، داستان، که با ایده شنیده شدن به پایان می رسد، منعکس کننده شنیدن آغاز داستان 

است، هنگامی که ابرام به حرف ساره »اعتنا کرد « )َسَمع(حرف شنوی کرد )پیدایش ۱۶: ۲(.
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چرا همان بی ایمانی ابرام برای ما نیز ممکن است به سادگی تکرار شود؟

۲۰ اردیبهشت      سه شنبه      

نشانه عهد ابراهیمی
ــوی  ــی و نب ــت روحان ــد� اهمی ــان 4: 11 را بخوانی ــا 1۹ و رومی ــاب 1۷: 1 ت ــش ب پیدای

ــت؟ ــدن چیس ــون ش ــن مخت آئی

 

عدم اعتامد و ایامن ابراهیم، هامنطور که در داستان قبل )پیدایش ۱۶( مشاهده شد، باعث 
قطع رابطه روحانی ابرام با خدا شد. در طول این دوران خداوند سکوت کرد. اکنون برای اولین 
بار، خدا دوباره با ابرام صحبت می کند. خدا با ابرام مجددا ارتباط برقرار می کند و او را به 

نقطه ای بر می گرداند که با او عهد خود را بست )پیدایش ۱۵: ۱۸(. 
با اینحال، اکنون، خدا نشانه آن عهد را به او می دهد. محققان برای مدتهای طوالنیست که 
درباره معنای ختنه بحث و گفتگو می کنند، اما از آنجایی که مراسم ختنه شامل ریخنت خون 
است )خروج ۴: ۲۵(، می تواند در مفهوم قربانی درک شود، به این معنی که او عادل شمرده 

شد )با رومیان ۴: ۱۱ مقایسه شود(.
همچنین مهم است که، این عهد  که با ختنه مشخص و شناخته شده، به گونه ای توصیف 
می شود که به اولین نبوت مسیحایی بر می گردد )پیدایش ۱۷: ۷ را یا پیدایش ۳: ۱۵ مقایسه 
تولد  از  بیش  چیزی  به  ابرام  به  خدا  وعده  که  دهد  می  نشان  منت  دو  بین  شباهت  کنید(. 
جسامنی یک قوم مربوط می شود؛ این شامل وعده روحانی نجات همه مردم روی زمین است. 
و وعده »عهد جاودانی« )پیدایش ۱۷: ۷( اشاره به کار فرزند مسیحایی دارد، یعنی قربانی شدن 
مسیح که حیات ابدی را برای همه کسانی که با ایامن آنرا بطلبند و  فقط مستلزم آن ایامن 

است، تضمین می کند )با رومیان ۶: ۲۳ و تیتوس ۱: ۲ مالحظه کنید(.
جالب است که این وعده آخرت ابدی مشمول تغییر نام ابرام و سارای است. مفهوم نام ابرام 
و سارای فقط به وضعیت فعلی آنها اشاره داشت: ابرام به معنی »پدر متعال« و سارای به معنی 
»شاهزاده خانم من« )شاهزاده خانم ابرام( است. تغییر نام آنها به »ابراهیم« و »سارا« به آینده 
اشاره داشت: ابراهیم به معنی »پدر بسیاری از ملتها« و سارا به معنی »شاهزاده خانم« )برای 
همه(. همزمان، بدون اینکه ُسخره گرفته شود، نام اسحاق )»او می خندد«( یادآور خنده ابراهیم 
است )اولین خنده ثبت شده در کتاب مقدس، )پیدایش ۱۷: ۱۷(؛ این خنده شکاکیت یا دودلی از 
روی تعجب است. در هر صورت، اگرچه او به آنچه خداوند به وضوح به او وعده داده بود اعتقاد 

داشت، اما همچنان ابراهیم تالش می کرد آن را با ایامن و اعتامد نشان دهد. 

چگونه می توانیم یاد بگیریم که همچنان ایمان خود را حفظ کنیم، حتی در مواقعی که 
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مانند ابراهیم با آن عقیده دست و پنجه نرم می کنیم؟ چرا مهم است که با وجود شک و 
تردید های گاه و بیگاه، تسلیم نشویم؟

۲۱ اردیبهشت      چهارشنبه      

پرس وعده
خاندان  مردان  متام  بلکه  اسامعیل،  تنها  نه  شود:  می  همگان  شامل  ختنه  آخرین صحنه 
ابراهیم ختنه شدند )پیدایش ۱۷: ۲۳ تا ۲۷(.  کلمه kol »عربی: کل« ، »همه«، »هرکس«، چهار 
بار تکرار شده است )پیدایش ۱۷: ۲۳ تا ۲۷(. با متام احوال در چنین زمینه ای خداوند به ابراهیم 

ظاهر می شود تا تولد پرس وعده داده شده »اسحاق« را تأیید کند.

پیدایش 1۸: 1 تا 1۵ و رومیان ۹: ۹ را بخوانید� از مهامن نوازی ابراهیم از مالقات کنندگانش، 
چه درس هائی از مهامن نوازی می آموزیم؟ چگونه شام پاسخ خدا به مهامن نوازی ابراهیم 

را توضیح می دهید؟

 

معلوم نیست که آیا ابراهیم می دانست این غریبه ها چه کسانی بودند )عربانیان ۱۳: ۲(، 
هر چند با آنها طوری رفتار می کرد که گویی خود خدا در میان آنها بود. او »در گرمای روز در 
مدخل ورودی چادر نشسته بود« )پیدایش ۱۸: ۱(، و چون داشنت مالقات کننده و میهامن در 
بیابان نادر بود، احتامالً مشتاق و منتظر دیدار با آنها بود. ابراهیم با وجود اینکه ۹۹ سال داشت 
به طرف آن دوید )پیدایش ۱۸: ۲(، او یکی از این افراد را ادونائی، »خداوند من« )پیدایش ۱۸: 
۳( خطاب کرد، عنوانی که اغلب برای خدا بکار گرفته می شود )پیدایش ۲۰: ۴، خروج ۱۵: ۱۷(. 
او هنگام تهیه غذا به سوی آنها شتافت )پیدایش ۱۸: ۶، ۷(. او در کنار آنها ماند، به نیازهای 

آنها توجه کرد و آماده خدمت  و تامین احتیاجات آنها بود )پیدایش ۱۸: ۸(.
رفتار ابراهیم با غریبه های آسامنی به الگویی الهام بخش از مهامن نوازی تبدیل خواهد شد 
)عربانیان ۱۳: ۲(. در واقع، احرتام ابراهیم فلسفه مهامن نوازی را بیان می کند. احرتام گذاشنت 
و مراقبت از غریبه ها فقط یک رفتار مودبانه خوب نیست.  کتاب مقدس تأکید می کند که 
این یک وظیفه مذهبی است، گویا متوجه خود خدا است و به او اشاره می کند )مقایسه کنید 
با متی ۲۵: ۳۵ تا ۴۰(. شاید جالب باشد که، خدا اغلب به عنوان غریبه ای گرسنه و نیازمند 

شناخته می شود تا اینکه فرد سخاومتند باشد که دستگیری شود. 
به  او نسبت  به محدوده برشی نشان دهنده لطف و محبت  الهی  از سوی دیگر، ورود 
برشیت است. این ظهور خداوند مسیح را تداعی و پیش بینی می کند، که خانه آسامنی خود 
را ترک می کند و برای رسیدن به برشیت به شکل بنده درآمده شبیه انسان می شود )فیلیپیان 
۲: ۷، ۸(. حضور خدا در اینجا گواهی بر قطعیت و تحقق وعده اوست )پیدایش ۱۸: ۱۰(. او 
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سارا را می بیند که خود را »پشت رس او« پنهان می کند )پیدایش ۱۸: ۱۰( و نهانی ترین افکار 
او را می فهمد )پیدایش ۱۸: ۱۲(. او می داند که او خندید، و کلمه »خندیدن« آخرین کلمه او 

است. شک و تردید سارا موجب می شود که او وعده خود را به انجام رساند.

بیشتر روی این ایده متمرکز شوید که » خدا بیشتر اغلب به عنوان غریبه ای با گرسنه و 
نیازمند غریبه شناخته می شود تا با اینکه فرد سخاوتمند باشد که دستگیری شود «� چرا 

این مفهوم برای ما بسیار مهم است که آنرا به خاطر بسپاریم؟

۲۲ اردیبهشت      پنجشنبه      

لوط در سدوم
پیدایش باب 1۸: 1۶ تا 1۹: ۲۹ را بخوانید� خدمت نبوی ابراهیم چگونه بر مسئولیت او در 

برابر لوط تأثیر می گذارد؟

 

به جای  او  این وجود،  با  بود.  کرده  دریافت  را  داشنت یک پرس  تازگی وعده  به  ابراهیم 
دلخوشی از این خرب خوش، با خدا وارد بحثی پرشور در خصوص رسنوشت لوط در سدوم می 
پیامربی  بلکه  او آشکار می کند؛  اراده خود را برای  تنها نبی است که خدا  ابراهیم نه  شود. 
است که به نیابت از رشیران برای آنان طلب شفاعت می کند. عبارت عربی »در حضور خداوند 

ایستاده بود« )پیدایش ۱۸: ۲۲( اصطالحی برای دعاست. 
در واقع، ابراهیم خدا را به چالش می کشد و برای نجات سدوم، جایی که خواهرزاده اش 
در آن زندگی می کند، با او چانه می زند. وساطت او برای نجات مردم از ۵۰ نفر به ۱۰ نفر 
می رسد، )اگر فقط ۱۰ نفر از اهالی سدوم عادل بودند، خداوند مردم سدوم را نجات می داد(.

البته، وقتی کسی داستان آمدن دو فرشته نزد لوط و دادن هشدار به او در مورد آینده 
را می خواند )پیدایش ۱۹: ۱ تا ۱۰(، می تواند ببیند که مردم چقدر بدکردار و اهریمنی شده 
بودند. سدوم واقعاً مکان رشیران بود، مانند بسیاری از اقوام اطراف آنها؛ یکی از دالیلی که 

رسانجام باعث شد تا آنها از رسزمین بیرون رانده شدند )نگاه کنید به پیدایش ۱۵: ۱۶(. 
بر  را  خود  سایه  انتقام  ابرهای  بود.  شدن  نزدیک  حال  در  سدوم  شب  آخرین  اینک  »و 
فراز این شهر گسرتده بودند، اما انسانها آن را منی دیدند. در حالی که فرشتگان در رس راه 
مأموریتشان برای نابودی آن، نزدیک می شدند، مردم در رویای ثروت و لذت طلبی بودند. 
آخرین روز هم مانند هر روز دیگری، آمده و سپری شده بود. غروب، منظره ای از زیبایی و 
امنیت را پدید آورده بود. منظره ای بسیار زیبا و دلنشین که با انوار غروب خورشید آراسته 
شده بود. خنک شدن هوا، ساکنان شهر و جامعت عیاش به این سو و آن سو می رفتند« - )الن 

جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۱۵۷  و ۱۵۸(. 
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نیمی  تقریبا  یعنی   ،)۱۵  :۱۹ )پیدایش  دو دخرتش  و  لوط، همرسش  فقط  خدا  پایان،  در 
از حداقل ۱۰ نفره را نجات داد. دامادهایی که هشدار لوط را جدی نگرفتند، در شهر باقی 

ماندند. )پیدایش ۱۹: ۱۴(.
پس آن کشور زیبا ویران می شود. فعل عربی hafakh، »زیر و رو شدن«، چندین بار در این 
قسمت آمده است )پیدایش ۱۹: ۲۱، ۲۵، ۲۹( و مشخص کننده نابودی سدوم است )تثنیه ۲۹: 
۲۳، عاموس ۴: ۱۱(. عقیده بر این است که کشور »زیر و رو« شده است. هامنطور که طوفان، 
خلقت اولیه را »زیر و رو« کرد)پیدایش ۶: ۷(، نابودی سدوم نیز »زیر و رو« شدن باغ   عدن 
است )پیدایش ۱۳: ۱۰(. همچنین در داستان نابودی سدوم،  پیش درآمدی از نابودی زمان آخر 

به ما داده شده است )به یهودا ۷ مراجعه کنید(.

۲۳ اردیبهشت      جمعه      

تفکری فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، »احکام و عهدها«، صفحات ۳۷۰ تا ۳۷۳، 
در مشایخ و انبیا«. 

التامس و درخواست صبورانه و رسسختانه ابراهیم بخاطر مردم سدوم از خدا )پیدایش ۱۸: 
۲۲ تا ۲۳( باید ما را تشویق کند که برای رشیران دعا کنیم، حتی اگر به نظر می رسد آنها در 
وضعیت ناامید کننده ای از نظر گناه قرار دارند. عالوه بر این، پاسخ محتاطانه خدا به ارصار 
ابراهیم و متایل او برای بخشیدن فقط به خاطر »ده« مرد عادل، یک مفهوم »متحول کننده« 

است، هامنطور که گرهارد هاسل به آن اشاره کرد:
اجتامع  گناه  بی  اجتامعی کهن، که عضو  تفکر  کننده،  العاده متحول  ای فوق  »به شیوه 
بزهکار را تحت مجازات قرار  می داد، به ایده ای جدیدی تبدیل شده است: وجود بازمانده ای 
از افراد صالح می تواند به خاطر حفظ کل اجتامع باشد …. به خاطر بازمانده پارسا و عادل 
خداوند در داوری خود ]tsedaqah[ شهر رشور را می بخشد. این مفهوم به طور گسرتده ای 
در بیان نبوی بنده خداوند که نجات را برای بسیاری انجام می دهد بسط یافته است«. گرهارد 
اف. هاسل، بازمانده: تاریخ و الهیات نظریه باقی مانده از پیدایش تا اشعیا، چاپ سوم )بررین 

اسپرینگز، MI: انتشارات دانشگاه اندروز، ۱۹۸۰(، صفحات ۱۵۰، ۱۵۱.   
»در اطراف ما جان هایی وجود دارند که با هامن ناامیدی، و وحشت، مانند آنچه بر سدوم 
آمد، به سمت ویرانی و تباهی می روند. هر روز آزمون عده ای به امتام می رسد. هر ساعت 
عده ای رحمت دور می شوند. و کجاست صداهای هشدار و التامس برای فرار گناهکار از 
این عذاب ترسناک؟ کجایند آن دستهایی که برای دور شدن مرگ از آنها دراز شده اند؟ كجايند 
كساىن كه با تواضع و اميان و با رسسختی و مداومت براى او دعا مى كنند؟ روح ابراهیم روح 
مسیح بود. پرس خدا خودش شفیع بزرگی برای گناهکار است. کسی که بهای رستگاری آن را 

داده است، قدر جان انسان را می داند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۴۰(.
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سواالتی برای بحث: 

1� تنها رنگین کمان و ختنه »نشانه عهد« می باشند�  نقاط مشترک و تفاوتهای این دو 
عهد چیست؟

۲� ابراهیم اگرچه از سوی خدا فراخوانده می شود و اغلب در عهد جدید به عنوان نمونه 
ای از آنچه که معنای زندگی با ایمان است دیده می شود، در عین حال گاه دچار لغزش 
و تزلزل می شود� چه درسهایی باید از او بیاموزیم و چه چیزهایی را از او درس نگیریم؟

۳� برخی از افراد با این عقیده که خدا گمگشتگان را مجازات می کند، استدالل می کنند 
و می گویند این عمل برخالف محبت خدا خواهد بود� ما به عنوان کسانی که معتقدیم، 
خدا گمشدگان و گناهکاران را مجازات می کند، چگونه به این استدالل پاسخ می دهیم 

که چنین نمی کند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷۲

داستانهای ایامنداران
۲۴ اردیبهشت

دعای یک معلم
توسط اندرو مک چسنی

بپرستد:»تو  را  عیسی  باید  که  گفت  او  به  مدرسه  در  ِسلینا  دوستان  از  یکی 
باید به کلیسا بروی چرا که عیسی خواهد آمد و وقتی بیاید آنانی که از آن اویند 
نوع  دو  تنها  دنیا  در  که  گفت  او  به  دوستش همچنین  برد«.  خواهد  با خود  را 
کلیسا هست - کلیسای ادونتیست روز هفتم و کلیسای دیگر. سلینا که والدینش 
مذهبی نبودند، کلیسای دیگر را انتخاب کرد چرا که ساختامن آن بزرگ بود، که در 

روستایشان در شامل بُتسوانا قرار داشت. 
کلیسای  به  را  سلینا  بود،  او  سن  هم  پرسی  که  اقوام  از  یکی  مدتی  از  بعد 
او هشدار  به  بودند  دیگر  کلیسای  از  که  سلینا  دوستان  منود.  دعوت  ادونتیست 
دادند که نرود. یکی از دوستان دیگرش گفت:»به آن کلیسا نرو. اگر بروی دیگر 
منی توانی به کلیسای خودت برگردی. سلینا گفت:»چرا باید کلیسایم را ترک کنم؟«

در صبح سبت، سلینا به همراه آن پرس به کلیسا رفت. وقتی رسیدند پرستش 
رشوع شده بود. برای سلینا کامال متفاوت بود. واعظ چنان با خدا حرف می زد که 
گویی دارد با دوستش حرف می زند. دست دادنها پس از پرستش، او را شگفتزده 
کرده بود. انگار که اعضای کلیسا منتظر او بوده اند. وقتی فهمید که واعظ قرار 
است یک رسی موعظه داشته باشد، وقتی برای شنیدن موعظه ها برگشت متوجه 
شد که مجموعه ای از موعظه های بشارتی است. او با شگفتی به اسالیدهایی که 
واعظ در مورد دانیال فصل ۷ نشان می داد گوش کرد که سطلنت های جهان تا 
بازگشت عیسی را یکی پس از دیگری  به منایش می گذاشت. پس از اینکه جلسه 
بازنگشت. تعمید  پایان رسید دیگر به کلیسایی که در آن عضو بود  پرستشی به 

گرفت و به کلیسای ادونتیست روز هفتم پیوست.
می  او  چیز،  همه  از  بیشرت  شد.  مدرسه  معلم  و  شد  بزرگ  نِوکا  اُرِنِیْل  ِسلینا 
خواست تا به بچه ها در مدرسه ادونتیست در مورد عیسی تعلیم دهد. ولی در 
دولتی  در مدرسه  به مدت ۳۴ سال  نداشت، پس  ادونتیست وجود  آنجا مدرسه 
مشغول به تدریس شد. پس از بازنشستگی اش او مشتاقانه دعا کرد که چگونه می 
تواند شاهد خوبی برای خدا شود و تالشهای زیادی در مورد بشارت انجام می داد 
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و نتیجه آن تعمیدهایی بود که انجام می شد. اما او منی توانست آرزویش را در 
مورد تدریس در کلیسای ادونتیست فراموش کند.

یکروز شوهرش متوجه آگهی روزنامه ای شد که درخصوص استخدام معلم برای 
مدرسه ادونتیستی در شهر فرانسیس تاون بود. سلینا درخواست داد و درخواستش 
برای مدرسه ابتدایی ایسرِتن گِيت پذیرفته شد؛ مدرسه ای که با هدایای سیزدهمین 
سبت سال ۲۰۱۵ ساخته شد. خدا جواب دعاهایش را داده بود. سلینا گفت:»دعای 

روزانه معلمین این است که بچه ها شخصیت خدا را در ما ببینند«.
این داستان بشارتی جزئیات برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست روزهفتم به نام 
»من خواهم رفت« را نشان می دهد: موضوع بشارتی شامره ۴»تقویت موسسات 
ادونتیست روز هفتم درحامیت از آزادی، سالمتی کامل و امید از طریق عیسی و 
بازیابی تصویر خدا در مردم« و همچنین موضوع روحانی شامره ۶»برای افزایش 
پیوسنت، حفظ و مشارکت کودکان، نوجوانان و جوانان. برای مطالعه بیشرت به وب 

IWillGo2020.org :سایت زیر مراجعه کنید



۷4

۲۴ – ۳۰ اردیبهشت   درس هشتم   

وعده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۲۲، عربانیان ۱۱: ۱۷؛ الویان ۱۸: ۲۱؛ یوحنا: ۱: ۱ تا ۳؛ رومیان 

۵: ۶ تا ۸؛ پیدایش ۲۳ تا ۲۵؛ رومیان ۴: ۱ تا ۱۲.

آیه حفظی: »و اما ابراهیم پیر و سالخورده شده بود، و خداوند او را در همه چیز برکت 
داده بود« )پیدایش ۲4: 1(�

رسانجام، هامنطور که خدا وعده داده بود، سارا »در ایام پیری« برای ابراهیم پرسی به دنیا 
آورد )پیدایش ۲۱: ۲(، و نام نوزاد را اسحاق گذاشت )به پیدایش ۲۱: ۱ تا ۵ مراجعه کنید(.  اما 
داستان ابراهیم هنوز به پایان نرسیده است، و او به نقطه عطف ایامن خود می رسد و پرسش 
را برای قربانی کردن به کوه موریا می برد. اگرچه، قوچی جایگزین اسحاق می شود )پیدایش 
۲۲: ۱۳(، که نشان دهنده تعهد خدا برای برکت دادن ملتها از طریق »نسل« اوست )پیدایش 
۲۲: ۱۷، ۱۸(. البته آن ذریت عیسی بود )اعامل: ۱۳: ۲۳(. بنابراین، در این داستان شگفت انگیز 

)و از جهاتی نگران کننده( طرح نجات بیشرت آشکار می شود.
باید  ابراهیم  اینجا وجود دارد، علیرغم آن، خانواده  هر چند درسهای معنوی عمیقی در 
تحت تأثیر آن قرار گرفته باشد و آینده ابراهیم مشخص نیست. سارا پس از واقعه قربانی در 

موریا )پیدایش ۲۳( می میرد و اسحاق تنها می ماند.
سپس ابراهیم ابتکار عمل را به دست می گیرد تا مطمنئ شود که آینده »درستی« در انتظار 
او خواهد بود. او ازدواج پرس خود را با ربکا]رفقه[ )پیدایش ۲۴( ترتیب می دهد، که رفقه 
دو پرس به دنیا می آورد )پیدایش ۲۵: ۲۱ تا ۲۳(، و خود ابراهیم با قطوره ازدواج می کند، که 
فرزندان زیادی به او می دهد )پیدایش ۲۵: ۱ تا ۶(. این هفته، ما تا پایان عمر ابراهیم را دنبال 

وبررسی می کنیم )پیدایش ۲۵: ۷ تا ۱۱(. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۱ اردیبهشت – ۲۱ ماه مه آماده شوید.
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۲۵ اردیبهشت      یکشنبه      

کوه موریا
پیدایش ۲۲: 1 تا 1۲ و عربانیان 11: 1۷ را بخوانید� مفهوم این امتحان چه بود؟ چه درسهای 

روحانی از این رویداد شگفت انگیز به دست می آید؟

 

پیدایش ۲۲ در ادبیات جهان به یک کتاب کالسیک تبدیل شده و به فیلسوفان و هرنمندان و 
الهیات دانان الهام بخشیده است. با اینحال، درک معنی آزمون خداوند دشوار است. این فرمان 
الهی با ممنوعیت قربانی های برشی که در کتاب مقدس آمده در تضاد می باشد )الویان ۱۸: 
۲۱(، و مطمئناً به نظر می رسید که بر خالف وعده خدا در مورد عهد ابدی از طریق اسحاق 

عمل می کند )پیدایش ۱۵: ۵(. 
پس هدف از فراخوان خدا به این کار چه بود؟  چرا خداوند او را به این شکل قدرمتند 

آزمایش می کند؟
مفهوم کتاب مقدسی »آزمایش« )در عربی، ִמְבָחן ( دو ایده متضاد را در بر می گیردکه به 
ایده داوری اشاره دارد، یعنی داوری به منظور پی بردن به آنچه که در قلب آزمایش شونده می 

گذرد )تثنیه ۸: ۲ را با پیدایش ۲۲: ۱۲ مقایسه کنید(. 
لیکن ضامنت فیض خدا را برای آزموده شده در بر دارد  )خروج ۲۰: ۱۸ تا ۲۰(. 

در این مورد، ایامن ابراهیم به خدا او را به نقطه ای می رساند که خطر از دست دادن 
»آینده« او )نسل او( وجود دارد. و با این حال، چون به خدا اعتامد دارد، آنچه را که خدا می 
خواهد انجام می دهد، فرق منی کند که چقدر درک همه این قضایا سخت و دشوار باشد. 
یا کامالً منی فهمیم  بینیم  گذشته از هر چیز، ایامن چه معنی خواهد داد، اگر به آنچه منی 

اعتامد نکنیم؟
همچنین، ایامن کتاب مقدسی چندان به توانایی ما در تقدیم داشنت به خدا و قربانی برای 
شفاعت او مربوط منی شود - گرچه این بدون شک نقشی دارد- )رومیان ۱۲: ۱(، بلکه در مورد 
توانایی ما در اعتامد به او و دریافت فیض اوست، در حالی که می فهمیم چنانکه باید شایسته 

و سزاوار نیستیم.
این حقیقت در موارد بعدی دوباره تأیید می شود. همه کارهای ابراهیم، فعالیتهای غیورانه 
او، جریان سفر دردناک وی با پرسش، حتی آمادگی او برای اطاعت و تقدیم بهرتین و عزیزترین 
خود به خدا، هر چند برای او آموزنده بودند، اما منی توانستند او را نجات دهند. چرا؟ زیرا 
خداوند خود قوچی را برای قربانی مورد نظر فراهم کرده بود، که خودش به تنها امید نجات 

او یعنی عیسی، اشاره داشت.
بنابراین ابراهیم باید فیض را درک کرده باشد. این اعامل و کارهای ما برای خداوند نیستند 
که ما را نجات می دهند، بلکه کار خدا برای ماست )افسسیان ۳: ۸؛ مقایسه با رومیان ۱۱: 
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۳۳(، به هر حال، مانند ابراهیم، ما دعوت شده ایم تا برای خدا کار کنیم، که اقدامات ابراهیم 
به طور قدرمتندی منایانگر آنست )یعقوب ۲: ۲ تا ۲۳(. 

داستان ابراهیم و اسحاق در کوه موریا به خود شما، شخصاً، در مورد ایمانتان و نحوه بروز 
آن چه می گوید؟

۲۶ اردیبهشت      دوشنبه      

خداوند مهیا خواهد کرد
پیدایش ۲۲: ۸، 14، 1۸ را بخوانید� چگونه خداوند به وعده خود مبنی بر اینکه او فراهم 

خواهد کرد، عمل کرد؟ چه چیزی را مهیا کرد؟

 

وقتی اسحاق در مورد حیوان قربانی سوال کرد، ابراهیم پاسخ جالبی داد: »پرسم، خدا برۀ 
قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد« )پیدایش ۲۲: ۸(. با این حال، شکل کالمی عربی در واقع 
می تواند به این معنی باشد که »خدا خودش را به عنوان بره فراهم می کند«. فعل »فراهم 
کردن« )yir’eh lo( به گونه ای بکار رفته است که می تواند به معنای »خود را فراهم می کند« 

باشد )یا به معنای واقعی کلمه، »خود را می بیند«(. 
بنابراین آنچه در اینجا به ما نشان داده می شود، ماهیت و اصل برنامه نجات است، زیرا 

خود خداوند رنج می برد و خودش مجازات گناهان ما را می پردازد!

یوحنا 1: 1 تا ۳ و رومیان ۵: ۶ تا ۸ را بخوانید� این آیات چگونه به ما کمک می کنند تا آنچه 
را که در صلیب و در واقعه قربانی کوه موریا از پیش به تصویر کشیده شده بود را درک کنیم؟

 

در آنجا، در کوه موریا، مدتها قبل از صلیب، قوچ قربانی که » شاخ هایش در بوته گرفتار 
شده بود« )پیدایش ۲۲: ۱۳( درست به عیسی اشاره می کرد. او هامن کسی است که در اینجا 
»دیده می شود«، هامنطور که ابراهیم بعداً توضیح داد، »در کوهی که خداوند دیده می شود« 
)پیدایش ۲۲: ۱۴، ترجمه نویسنده(. خود عیسی به بیان نبوی ابراهیم در اینجا اشاره کرده بود 
هنگامی که او اظهارات ابراهیم را تکرار می کند: »پدر شام ابراهیم شادی می کرد که روز مرا 

ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد« )یوحنا ۸: ۵۶(.  
»به منظور تحت تأثیر قرار دادن ذهن ابراهیم با واقعیت انجیل و نیز برای آزمون ایامن 
او بود که خدا به او فرمان داد تا پرسش را قربانی کند. عذابی که او در طول روزهای تاریک 
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آن آزمون هولناک متحمل شد به او اجازه داد تا بتواند از تجربه خود، عظمت فداکاری خدای 
رسمدی را برای رستگاری انسان درک مناید« - )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۵۴(.

چگونه اتفاقاتی که در اینجا می افتد به ما کمک می کند تا آنچه در صلیب اتفاق افتاده و 
آنچه را که خدا از جانب ما متحمل شده را بهتر بفهمیم؟ واکنش ما به آنچه برای ما انجام 

شده است چگونه باید باشد؟

۲۷ اردیبهشت      سه شنبه      

مرگ سارا
در پیدایش ۲۲: ۲۳، ما خرب تولد ربکا را مشاهده می کنیم که چشم انداز ازدواج بین اسحاق 
و ربکا در آینده است )پیدایش ۲۴(. به همین ترتیب، گزارش مرگ و دفن همرس ابراهیم، سارا 

)پیدایش ۲۳(، که چشم انداز ازدواج وی در آینده با قطوره است )پیدایش ۲۵: ۱ تا ۴(.

پیدایش ۲۳ را بخوانید� داستان مرگ و دفن سارا در تحقق وعده خدا به ابراهیم چه نقشی دارد؟

 

ذکر مرگ سارا پس از داستان قربانی شدن اسحاق نشان می دهد که او ممکن است تحت 
تأثیر این حادثه قرار گرفته باشد، که تقریباً به قیمت جان پرس او بوده است. سارا نیز به نوعی 
با همرسش در این »آزمایش« الهی مشارکت داشت، هامنطور که او در سفرها و اشتباهات گاه 

و بیگاه او در ایامن همراه بود )پیدایش ۱۲: ۱۱ تا ۱۳(.
اگرچه منی دانیم سارا چقدر از این حادثه پس از وقوع آن مطلع بوده است، اما می توان 
نبود که در مورد  از آن مطلع شده است. سارا آن زنی  احتامالً رسانجام  او  نتیجه گرفت که 
مسائلی که برای او مهم بود یا او را آزار می داد سکوت کند )مقایسه کنید با پیدایش ۱۶: ۳ 
تا ۵؛ پیدایش ۱۸: ۱۵؛ پیدایش ۲۱: ۹، ۱۰(. غیبت و سکوت او، و حتی زمان مرگ او پس از 
آن رویداد دراماتیک، بیشرت حاکی از ارتباط او با این وقایع است، تا حضور فیزیکی او در این 
داستان. این واقعیت که به سالخوردگی سارا اشاره شده است )پیدایش ۲۳: ۱(، در بازگویی 

سالخوردگی ابراهیم )پیدایش ۲۴: ۱(، اهمیت او را در این داستان نشان می دهد.
در واقع، سارا تنها زنی است که در عهد عتیق تعداد سالهای عمر وی ذکر شده است، که می 
تواند حتی بعد از این واقعیت دخالت وی را در داستان نشان دهد. مترکز بر خرید محل دفن سارا 

)که اکرث فصل را در بر می گیرد(، و نه بر مرگ او، بر ارتباط با رسزمین موعود تأکید دارد.
قبالً این مشخصه که او »در رسزمین کنعان« درگذشت )پیدایش ۲۳: ۲( ریشه و ارتباط مرگ 
سارا را در وعده خدا در مورد این رسزمین نشان می دهد. سارا اولین متوفی از قبیله ابراهیم است 
که در رسزمین موعود مرده و دفن شده است. نگرانی ابراهیم در مورد خود، »غریب و مهامن« 
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)پیدایش ۲۳: ۴(، و مشاجره و پافشاری او با فرزندان حیّت، نشان می دهد که ابراهیم نه تنها به 
دنبال به دست آوردن محل دفن است؛ او در درجه اول نگران اقامت دائم در این رسزمین است.

پیدایش ۲۳: ۶ را بخوانید� این در مورد شهرت و اعتبار ابراهیم به ما چه می گوید؟ چرا 
این امر در درک اینکه خداوند از او برای انجام چه کاری استفاده کرده است، اهمیت دارد؟

۲۸ اردیبهشت      چهارشنبه      

همرسی برای اسحاق
پیدایش ۲۴ داستان ازدواج اسحاق پس از مرگ سارا را روایت می کند. این دو داستان به 

هم مرتبط هستند.

ــی از  ــا زن ــرسش ب ــه پ ــت ک ــران اس ــدر نگ ــم اینق ــرا ابراهی ــد� چ ــش ۲4 را بخوانی پیدای
نکنــد؟ ازدواج  کنعانیــان 

 

هامنطور که ابراهیم می خواست زمین را به منظور دفن همرسش به دست آورد، به دلیل وعده 
خدا به فرزندانش که این رسزمین را در اختیار خواهند داشت، او اکنون ارصار دارد که اسحاق نیز 
خارج از رسزمین موعود ساکن نشود )پیدایش ۲۴: ۷(. همچنین اقدام اسحاق برای آوردن عروسش به 
چادر سارا و دل بسنت به ربکا »پس از مرگ مادرش« و تسلی یافنت اسحاق )پیدایش ۲۴: ۶۷( به مرگ 

سارا باز می گردد، که داللت بر درد و غم اسحاق در از دست دادن مادرش دارد.
داستان مملو از دعا و اجابت دعاها و رسشار از درسهایی در مورد مشیت و عنایت الهی و 
آزادی انسان است. این با سخنان ابراهیم رشوع می شود. ابراهیم با قسم به »یهوه، خدای آسامن 
و خدای زمین« )پیدایش ۲۴: ۳(، در درجه اول خدا را به عنوان خالق تصدیق و قدردانی می کند 

)پیدایش ۱: ۱، پیدایش ۱۴: ۱۹(، با تأثیر مستقیم بر تولد فرزندان ابراهیم، از جمله خود مسیح.
اشاره به »فرشته او« و  » یهوه خدای آسامن« )پیدایش ۲۴: ۷( به فرشته خداوند اشاره می 
کند که از آسامن آمده بود تا اسحاق را از ذبح شدن نجات دهد )پیدایش ۲۲: ۱۱(. خدایی که 
جهان را کنرتل می کند، فرشته خداوند که برای نجات اسحاق مداخله کرد، در این مسئله ازدواج 

او را راهنامیی خواهد کرد.
اما ابراهیم این احتامل را در نظر می گیرد که زن فراخوان خداوند را اجابت نکند. خدا هر 
قدر هم که قدرمتند باشد، انسان ها را وادار به اطاعت از وی منی کند. اگرچه نقشه خدا برای 
ربکا پیروی از الیعازر است، اما او در انتخاب خود آزاد است. یعنی این احتامل وجود داشت 

که این زن مایل به آمدن نباشد و در غیر این صورت به زور آورده منی شد.
از این رو، ما در اینجا منونه دیگری از راز بزرگی را می بینیم که نشان می دهد خدا چگونه 
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به ما، به عنوان انسان، اختیار، آزادی انتخاب، و استقالل داده است و او این حق را زیر پا منی 
گذارد. )اگر او چنین می کرد، دیگر اختیار و آزادی نبود( و با این وجود، به هر حال، با وجود 
واقعیت آزادی اختیار انسان، و بسیاری از انتخاب های وحشتناکی که انسانها با آن اختیار آزاد 
انجام می دهند، ما هنوز می توانیم به این اطمینان داشته باشیم که در پایان محبت و نیکویی 

خدا پیروز خواهد بود.

چرا اینقدر آرامش بخش است که بدانیم در حالی که همه چیز به خواست و اراده خدا 
نیست، اما او همچنان همه چیز را تحت کنترل دارد؟ به عنوان مثال، نبوت هایی مانند 

دانیال ۲ چگونه این نکته را به ما ثابت می کنند؟

۲۹ اردیبهشت      پنجشنبه      

همرسی برای ابراهیم 
پیدایش ۲4: ۶۷ تا ۲۵: ۸ را بخوانید� معنای این وقایع نهایی در زندگی ابراهیم چیست؟

 

پس از مرگ سارا، ابراهیم دوباره ازدواج کرد. او نیز مانند اسحاق پس از مرگ سارا تسلی 
باشد،  زنده  خاندان  بزرگ  ذهن  در  باید  همچنان  سارا  خاطره   .)۶۷  :۲۴ )پیدایش  یابد  می 

هامنطور که برای پرسش وجود داشت.
با این حال، هویت همرس جدید وی مشخص نیست. این واقعیت که تاریخ نویس، فرزندان 
قطوره را با فرزندان هاجر یکی می کند، بدون ذکر نام قطوره، با این حال نشان می دهد که قطوره 
می تواند )هامنطور که برخی مطرح کرده اند( هاجر باشد. ما منی دانیم. همچنین بسیار مهم 
است که ابراهیم با پرسان قطوره مانند پرس هاجر رفتار می کند: او آنها را دور می کند تا از هرگونه 

تأثیر روحانی بر روی آنها و متایز واضح بین پرس مشرتکش با سارا و دیگر پرسان جلوگیری کند.
او همچنین »هرچه داشت به اسحاق« می بخشد )پیدایش ۲۵: ۵( در حالی که »به فرزندان 
متعه هایش هدایایی را داد« )پیدایش ۲۵: ۶(. طبقه بندی »متعه ها« همچنین ممکن است 
داللت کند که قطوره، مانند هاجر، متعه بوده است. شناسایی احتاملی قطوره به عنوان هاجر 
برای  ای  مقدمه  و  توجیه  عنوان  به  سارا  حافظه  به  زیرکانه  ای  اشاره  است  ممکن  همچنین 

ازدواجش با قطوره – هاجر باشد.
ابراهیم  فرزندان  از  فهرستی   ،۱۸  :۱۲  ،۴ تا   ۱  :۲۵ پیدایش  در  که  است  این  جالب  نکته 
نامه پس  از فرزندان اسامعیل آورده شده است. هدف شجره  با قطوره و همچنین فهرستی 
و  )اسحاق  دیگرش  دو پرس  مقابل  در  داد،  او شش پرس  به  که  با قطوره،  ابراهیم  ازدواج  از 
اینکه  بر  مبنی  باشد  خدا  وعده  از  ناپذیر  اجتناب  و  بدیهی  شواهدی  ارائه  شاید  اسامعیل(، 

ابراهیم پدر بسیاری از ملل خواهد بود.



۸۰

دادند  را تشکیل می  قبیله  که ۱۲  بود  اسامعیل  فرزندان  به  نیز مربوط  نامه دوم  شجره 
)مقایسه کنید با پیدایش ۱۷: ۲۰(، درست مانند آنچه که برای یعقوب اتفاق می افتاد )پیدایش 
۳۵: ۲۲ تا ۲۶(. اگرچه، البته، عهد خدا مختص و متعلق به نسل اسحاق خواهد بود )پیدایش ۱۷: 

۲۱( و نه اسامعیل، نکته ای که کتاب مقدس در مورد آن بسیار رصیح و روشن است.
گزارش مرگ ابراهیم بین دو تبارشناسی پیچیده است )پیدایش ۲۵: ۷ تا ۱۱( نیز بر برکت 
خداوند گواهی می دهد. این نشان دهنده وعده او به ابراهیم است که سالها قبل به او داده 
شده بود ، مبنی بر اینکه او در »کامل کهنسالگی « )پیدایش ۱۵: ۱۵( و بعد از »سالیان دراز« 

خواهد مرد)با جامعه ۶: ۳ مقایسه کنید(. 
در پایان، خداوند به وعده های فیض خود به بنده وفادارش ابراهیم وفادار ماند، کسی که 
ایامن او در کتاب مقدس به عنوان یک منونه عالی، اگر نه بهرتین مثال، در عهد عتیق به عنوان 
نجات و رستگاری به وسیله ایامن نشان داده شده است )رومیان ۴: ۱ تا ۱۲ را مالحظه کنید(.

۳۰ اردیبهشت      جمعه      

تفکری فراتر: از آنجا که ابراهیم پیامرب خارق العاده ای بود که خدا برنامه های خود را 
با او در میان می گذاشت )پیدایش ۱۸: ۱۷(، خدا وارد قلمرو انسانی ابراهیم شد و تا حدیربنامه 

نجات خود را از طریق قربانی شدن پرسش با او در میان گذاشت.
»اسحاق شکلی متثیلی از پرس خدا بود که برای گناهان جهان قربانی شد. خدا ابراهیم را 
بوسیله انجیل نجات بخش انسان تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور انجام این کار، حقیقت 
را برای او به واقعیت تبدیل کرد و همچنین ایامن وی را آزمایش کرد، خداوند از او خواست که 
اسحاق عزیز خود را قربانی کند. متام غم و اندوهی که ابراهیم در آن آزمون ترسناک متحمل 
شد به منظور تحت تأثیر عمیق قرار دادن او برای درک او از طرح نجات انسان گناهکار بود. 
او در تجربه خود فهمیده بود که چقدر از خود گذشتگی خداوند الیزال در قربانی کردن پرس 
خود برای نجات انسان از نابودی مطلق غیرقابل توصیف است. از نظر ابراهیم هیچ عذاب 
روحی و روانی منی تواند برابر زجر و عذابی باشد که او در اطاعت از فرمان الهی برای قربانی 

کردن پرسش متحمل شد« - الن جی وایت ، شهادت هایی برای کلیسا، جلد سوم، ص. ۳۶۹.
»ابراهیم پیر و سالخورده شده بود و به زودی ممکن بود که مبیرد، اما یک کار باقی مانده 
بود که می بایستی برای تضمین تحقق وعده به فرزندانش، انجام دهد. اسحاق، کسی بود که 
از جانب خداوند تعیین شده بود تا به عنوان محافظ احکام او، جانشین ابراهیم گردد و پدر 
قوم برگزیده باشد، اما او هنوز ازدواج نکرده بود. ساکنان کنعان گرفتار بت پرستی شده بودند 
و خداوند وصلت قوم خود با ایشان را قدغن کرده بود، زیرا چنین وصلتهایی ایشان را به سوی 
ارتداد می کشاند. ابراهیم از عواقب تأثیرات فاسد کننده ای که پرسش را احاطه کرده بود، می 
ترسید. ایامن دایمی او به خداوند و اطاعت از اراده او در رفتار و شخصیت اسحاق منعکس 
بود، با این حال، اسحاق به عنوان یک مرد جوان، بسیار احساساتی، مالیم و تسلیم پذیر بود. 
اگر او با کسی که خدا ترس نبود وصلت می کرد، این خطر وجود داشت که به خاطر سازگاری 
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انتخاب همرس برای پرسش،  ابراهیم،  از نظر  با همرسش، اصول اعتقادی خویش را فدا کند. 
موضوع بسیار مهمی  بود. او مشتاق بود تا اسحاق با کسی ازدواج کند که باعث جدایی او از 

خداوند نشود« - )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۷۱(.

سواالتی برای بحث:

1� در کالس، در مورد میل و رضایت ابراهیم به قربانی کردن اسحاق صحبت کنید� سعی 
کنید نوع ایمانی را که این روایت نشان می دهد تصور کنید� چه چیزی در این داستان 

بسیار شگفت انگیز و در عین حال نگران کننده است؟

۲� در مورد اختیار آزادی چطور؟ چرا ایمان ما بدون این که به واقعیت تبدیل شود و به 
عمل برسد هیچ معنایی ندارد؟ چه نمونه هایی در کتاب مقدس از اختیار آزاد داریم و 

چگونه، با وجود انتخاب های نادرست مردم، در نهایت اراده خدا محقق می شود؟
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داستانهای ایامنداران
۳۱ اردیبهشت

دو مالقات الهی
توسط تِدا پِینار

برای مسافرت  اش  اراده  که  نکنم  از خدا درخواست  اگر  که  دارم  من عادتی 
چیست، هرگز به مسافرت منی روم. در کشور ایرلند زندگی می کنم، در حالیکه 
خانواده ام در آفریقای جنوبی زندگی می کنند و خواهرم در کشور نامیبیا. من آنان 
را تقریبا هر سال مالقات می کنم. وقتی در هواپیام هستم کتاب مقدس، کتابهای 
الن جی وایت وکتاب »راهنامی مطالعه کتاب مقدس جوانان« می خوانم. همیشه 
هم کتاب »گامهایی به سوی مسیح« را در کیفم می گذارم. کتابها باعث می شود 
تا سفر کوتاهرت باشد و باعث شود ارتباطم با خدا باقی مباند. هر بار که مسافرت 

می روم چیزجالبی اتفاق می افتد.
با یک مردی رشوع به حرف زدن کردم که کنارم نشسته بود و منتظر  یکبار 
پرواز در فرودگاه دوبلین در کشور ایرلند بودیم. بعد از صحبت فهمیدم که او یک 
کارآگاه ویژه هست که برای پلیس ایرلند خدمت می کند و هر دو یا سه ماه یکبار 
برای دیدن خانواده اش به کِیْپ تاون واقع درآفریقای جنوبی می رود. در حالیکه 
منتظر بودیم تا سوارهواپیام شویم در مورد زندگی صحبت کردیم. در هواپیام یک 
خانم جوان که کنارم نشسته بود فورا رس صحبت را باز کرد:»دیر به فرودگاه رسیدم 

و رس به زنگاه توانستم سوار هواپیام بشوم. خیلی اسرتس دارم!«
گفتم:»خدا می دانست که باید به این پرواز می رسیدی.«

من در مورد این صحبت کردم که هر وقت به خدا اجازه دهیم، چگونه زندگی 
ما را در دست می گیرد.

درست قبل از بلند شدن هواپیام، مهامندار هواپیام به آن زن جوان گفت که 
در صندلی اشتباه نشسته است. او رفت و چه کسی کنارم باید می نشست؟ آن 
کارآگاه. گفتم:»آیا واقعا جالب نیست! معتقدم که خدا کارها را با علتی انجام می 

دهد.« او گفت:»آیا به خدا اعتقاد داری؟«
ادونتیست روز هفتم  پرسید و گفتم که من  ام  اعتقادی  پیشینه  او در مورد 
هستم. او گفت:»آیا عجیب نیست، همرسم سالها در تالش بوده تا مرا عوض کند. 

او ادونتیست روز هفتم است«.
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گفتم:»از مالقات با شام بسیار هیجانزده ام«. او گفت: من هم همینطور.
سوی  به  »گامهایی  کتاب  از  نسخه  یک  و  کردیم  نجات صحبت  مورد  در  ما 
مسیح« را به او دادم. او گفت:»همرسم همیشه تالش کرده تا بتواند متقاعدم کند 

که این کتاب را بخوانم. حاال خواهم خواند«.
دو مالقاتی که برایم روی داد قابل توجه بود. قبل از اینکه سوار هواپیام بشویم 
رسصحبت با آن کارآگاه بازشده بود. ازطرفی دیگر فرصتی پیش آمد که با آن زنی 
که اشتباها در کنارم نشست از خدا بگویم. ایرلند کشوری سکوالر است و حرف 
زدن در مورد مسیحیت آسان نیست. در هرحال قبل از اینکه هواپیام از زمین بلند 

شود، خدا دو فرصت را پیش روی من گذاشت.
این داستان بشارتی جزئیات برنامه راهربدی »من خواهم رفت« ادونتیست روز 
هفتم را بازگومی کند: موضوع بشارتی شامره ۲ »برای تقویت و تنوع بخشیدن 
به کار دسرتسی به شهرهای بزرگ و در بین گروه های مردمی که بدانها دسرتسی 
پیدا نشده است«؛ موضوع رشد روحانی شامره ۵ »برای شاگردسازی تک تک افراد 
و خانواده ها برای زندگی از روح پر شده«؛ وموضوع روح القدس»بر اساس آنچه 
بخوانید: ذیل  سایت  وب  در  بیشرت  باره  این  در  کند«.  می  رهربی  القدس   روح 
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۳۱ اردیبهشت – ۶ خرداد   درس نهم   

یعقوب فریبکار

بعد از ظهر روز سبت
تا ۹؛  تا ۲۲؛ پیدایش ۱۱: ۱  تا ۳۴؛ پیدایش ۲۸: ۱۰  پیدایش ۲۵: ۲۱  مطالعه این هفته: 

پیدایش ۲۹: ۱ تا ۳۰؛ پیدایش ۳۰: ۲۵ تا ۳۲.

آیه حفظی: »عیسو گفت: »به درستی که نام او یعقوب است� زیرا دو بار مرا فریب داد: 
اّول حق نخست زادگی مرا گرفت، و اکنون نیز برکت مرا گرفته است�« آنگاه پرسید: »آیا هیچ 

برکتی برای من نگاه نداشتی؟« )پیدایش ۲۷: ۳۶(�

اکنون به بررسی تاریخچه خانوادگی اسحاق ادامه می دهیم، آن فرزند معجزه که جد اولیه 
ذریت موعود بود. با این حال، داستان به خوبی رشوع منی شود. در اینجا شخصیت ناصالح 
پرسش یعقوب در رقابت بین دو برادر بر رس حق نخست زادگی )پیدایش ۲۵: ۲۷ تا ۳۴( و در 

نتیجه، گرفنِت حِق برکِت اسحاق )پیدایش ۲۷( آشکار خواهد شد.
از آنجا که یعقوب پدر خود را فریب می دهد و برکت را از برادر بزرگرتش می رباید، مجبور 
می شود برای زنده ماندن فرار کند. در تبعید، خدا در بیت ئیل با او روبرو می شود )پیدایش 
۲۸: ۱۰ تا ۲۲(. از آن پس یعقوب، فریبکار، خود به نوعی گرفتار فریب می شود. به جای راحیل، 
که یعقوب او را دوست داشت )پیدایش ۲۹(، لیّه، دخرت بزرگرت، به یعقوب داده می شود و او 

باید ۱۴ سال برای به دست آوردن همرسان خود کار می کرد.
با این وجود، یعقوب برکت خدا را نیز تجربه خواهد کرد، زیرا در تبعید صاحب ۱۱ فرزند 

پرس خواهد شد، و خدا ثروت و مکنت او را افزایش می دهد.
از این رو، هر چیز دیگری که در این داستان می ببینیم، می توانیم ببینیم که چگونه خدا 
به هر نحو  وعده های عهد خود را محقق می کند، رصف نظر از این که قوم او چقدر قصور 

کرده باشد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷ خرداد – ۲۸ ماه مه آماده شوید.
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۱ خرداد      یکشنبه      

یعقوب و عیسو
پیدایش باب ۲۵: ۲1 تا ۳4 را بخوانید� شخصیت های یعقوب و عیسو را با هم مقایسه کنید� 

چه ویژگیهای یعقوب او را مستعد شایستگی برکت اسحاق کرد؟

 

از آن زمان که یعقوب و عیسو در رحم مادر خود بودند با هم در تفاوت بودند و با یکدیگر 
در مبارزه و کشمکش خواهند بود. در حالی که عیسو به عنوان یک شکارچی ماهر و مرد صحرا 
توصیف می شود، لیکن یعقوب فردی »آرام« و چادرنشین و در حال تعمق است. کلمه عربی 
tam، »مالیم« )NKJV( ترجمه شده، هامن فعلی که برای ایوب و نوح به کار برده شده، برای 

ایوب )ایوب ۱: ۸(، »بی عیب« و برای نوح »کامل« ترجمه شده است )پیدایش ۶: ۹(.
این تفاوت شخصیت بعداً در زندگی آنها آشکارتر می شود )پیدایش ۲۷: ۱ تا ۲۸: ۵(. وقتی 
عیسو خسته و گرسنه به خانه می آید، یعقوب برای او آش عدس می پزد. برای عیسو، لذت 
فوری و فیزیکی از غذای »امروز« )پیدایش ۲۵: ۳۱( مهمرت از نعمت و برکت آینده مربوط به 

حق نخست زادگی اوست )با عربانیان ۱۲: ۱۶، ۱۷(. 
»وعده هایی که به ابراهیم داده شده و در مورد پرسش نیز مورد تأیید قرار گرفته بود، از 
سوی اسحاق و ربکا به عنوان بزرگرتین عامل آرزوها و امیدهایشان تلقی شده بود. عیسو و 
یعقوب، با این وعده ها آشنا بودند. آنان تعلیم دیده بودند تا حق نخست زادگی را به عنوان 
یک موضوع بسیار مهم تلقی کنند، زیرا چنین حقی، نه تنها شامل وراثت اموال دنیوی، بلکه 
شامل برتری روحانی بود. کسی که آن را دریافت می کرد، می بایستی کاهن خانواده خود می 

شد و از نسل او منجی جهان ظهور می کرد« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۷۷(. 
با  آینده مهم است.  برادرش، اهمیت معنوی و روحانی برکت در  برای یعقوب، برخالف 
اینحال، بعداً، به تحریک مادرش )رجوع کنید به پیدایش ۲۷(، یعقوب آشکارا و عمداً پدر خود 
را فریب می دهد، حتی از نام »یهوه خدای تو« )پیدایش ۲۷: ۲۰( در ارتکاب آن فریب استفاده 
می کند. او این فریب وحشتناک را انجام می دهد، حتی اگر برای چیزی بود که می دانست 

خوب و خیر است.
نتایج غم انگیز بود،  زیرا که بار مشکلی به رسبار خانواده ای افزوده بود که ناکارآمد بود.  

یعقوب چیز خوبی را می خواست، چیزی ارزشمند، و این قابل تحسین بود )مخصوصاً در 
مقایسه با نگرش برادرش(� با این حال، او از فریب و دروغ برای بدست آوردن آن استفاده 
کرد� چگونه می توان از افتادن در دام مشابه یعنی انجام کار بدی برای احتمال رسیدن به 

ثمره »خوبی«، جلوگیری کرد؟
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۲ خرداد      دوشنبه      

نردبان یعقوب
به محض اینکه عیسو فهمید که یعقوب برکت پدرش را دریافت کرده است، در می یابد که 
توسط برادرش فریب خورده و برادرش جایگزین او شده و جای او را گرفته است )پیدایش ۲۷: 
۳۶(، و تصمیم می گیرد که او را بکشد )پیدایش ۲۷: ۴۲(. ربکا نگران می شود و می خواهد 
از این جنایت که برای هر دو پرسش می تواند کشنده باشد جلوگیری کند )پیدایش ۲۷: ۴۵(. 
بنابراین، ربکا با کمک و حامیت اسحاق )پیدایش ۲۸: ۵(، یعقوب را ترغیب می کند که بگریزد 
و به نزد خانواده او برود )پیدایش ۲۷: ۴۳(. یعقوب در راه تبعید، در خواب در محلی با خدا 

مالقات می کند که او را بیت ئیل، »خانه خدا« می نامد و در آنجا سوگند یاد می کند.

پیدایش ۲۸: 1۰ تا ۲۲ را بخوانید� با پیدایش 11: 1 تا ۹ مقایسه کنید� بیت ئیل چه تفاوتی با 
بابل دارد؟ از تجربه یعقوب در بیت ئیل در مقایسه با آنچه در بابل اتفاق افتاد، چه درسی 

می توانیم در مورد رابطه خود با خدا بیاموزیم؟

 

 

یعقوب در این خواب، نردبان خارق العاده ای را می بیند که به خدا می رسد. هامن فعل 
عربی، natsav، برای اشاره به نردبانی که »برپا شده است« )پیدایش ۲۸: ۱۲( و خداوندی که 
»ایستاده است« )پیدایش ۲۸: ۱۳(استفاده شده است، که گویی نردبان و خداوند یکی هستند. 
نردبان با تالش بابل برای رسیدن به آسامن   مرتبط است.  مانند برج بابل، نردبان به »دروازه 
آسامن« می رسد. اما در حالی که برج بابل نشان دهنده تالش برش برای باال رفنت و رسیدن به 
خدا است، نردبان بیت ئیل تأکید می کند که دسرتسی به خدا تنها با آمدن خدا به سوی ما 

امکان پذیر است، و نه با تالش برش.
در مورد، »سنگ« که یعقوب رس خود را بر روی آن گذاشته و رویای خود را دیده است، 
مناد بیت ئیل، »خانه خدا« می شود )پیدایش ۲۸: ۱۷؛ مقایسه کنید با پیدایش ۲۸: ۲۲(، که به 

معبد، حرم مقدس، مرکز اقدامات نجات بخش خدا برای برشیت اشاره می کند.
افتاده  اتفاق  او  بر  به آنچه  ابراز سپاسگزاری و ترس خود را نسبت  این حال، یعقوب  با 
محدود به امور روحانی و عرفانی منی کند. برای همین، او می خواست به صورت ملموس و 
عینی واکنش نشان دهد. بنابراین، یعقوب تصمیم می گیرد »یک دهم« از آنچه خداوند به 
او داده را به خدا بدهد، نه به منظور کسب برکت خدا، بلکه به عنوان سپاسگزاری از آنچه 
خداوند به او هدیه کرده و قبالً به او داده شده بود. در اینجا ما دوباره ایده ده یک را خیلی 

قبل تر از ظهور قوم ارسائیل می بینیم.
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دوباره پیدایش ۲۸: ۲۲ را بخوانید� »ده یک« از »هر آنچه به من می دهی« گرفته شده 
است )پیدایش ۲۸: ۲۲(� چه نکته مهمی را باید دریابیم، از آنچه یعقوب در اینجا در مورد 

ده یک می گوید و آن چیست؟

۳ خرداد      سه شنبه      

فریبکار فریب خورد
پیدایش ۲۹: 1 تا ۳۰ را بخوانید� چگونه و چرا خدا به البان اجازه می دهد که یعقوب را فریب 

دهد؟ یعقوب چه درسهایی آموخت؟

 

اولین چیزی که یعقوب هنگام رسیدن به مقصد می بیند یک سنگ است، شاید اشاره ای به 
گذشته و سنگ بیت ئیل باشد که نشان دهنده حضور خدا بود )پیدایش ۲۸: ۱۸، ۱۹(. این سنگ 
است که باالخره به یعقوب فرصت ارتباط و تعامل با راحیل را می دهد. وقتی یعقوب از چوپانان 
محلی آنجا می شنود که راحیل با گوسفندانش برای آب دادن به گله اش می آید، از چوپانان می 
خواهد که سنگ را از رس چاه بردارند. آنها امتناع می کنند، و این به یعقوب فرصت می دهد تا 

این کار را به تنهایی انجام دهد و خود را به راحیل معرفی کند )پیدایش ۲۹: ۱۱(.
راحیل با دویدن به سوی خانواده اش در واقع پاسخ یعقوب را می دهد. این اولین متاس 
بین یعقوب و راحیل نتیجه بخش بود: »یعقوب دل باخته راحیل بود« )پیدایش ۲۹: ۱۸(، به 
حدی که هفت سالی که او در ازای بدست آوردن راحیل برای البان کار کرد، برایش مانند »چند 

روزی بیش نبود« )پیدایش ۲۹: ۲۰(
با این حال، پس از این هفت سال، یعقوب فریب می خورد.  در شب عروسی، این لیه، 
خواهر بزرگرت است، و نه راحیل، که یعقوب در رختخواب خود به وجود او پی می برد. البان 
با بهره گیری از شلوغی و درهم و برهمی جشن و از احساسات شدید و آسیب پذیری یعقوب، 
این ترفند را مدیریت می کند. جالب اینجاست که یعقوب از هامن کلمه برای بیان »فریب« 
به پدر و  برای توصیف رفتار یعقوب نسبت  استفاده می کند که اسحاق  )پیدایش ۲۹: ۲۵( 

برادرش استفاده کرده بود )پیدایش ۲۷: ۳۵(. 
توجه داشته باشید که همین تفکر در lex talionis )قانون تالفی(، »چشم در برابر چشم، 
دندان در برابر دندان« نیز حاکم است )خروج ۲۱: ۲۴؛ با پیدایش ۹: ۶ مقایسه شود(، که مجرم 
را مجبور می کند تا با قربانی خود همسان شود زیرا مجرم با آنچه که بر رس قربانی آورده 
است روبرو می شود. بنابراین، به هامن شیوه، آنچه یعقوب با شخص دیگری انجام داده بود، 

اکنون با او انجام شد.
یعقوب اکنون می فهمد که قربانی فریب بودن به چه معناست.  جالب اینکه خدا از طریق 
فریبکاری البان به یعقوب در مورد فریبکاری او درس عربت می دهد. اگرچه یعقوب به عنوان 
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»فریبکار« )پیدایش ۲۷: ۱۲( به خوبی می داند که فریب یعنی چه، اما وقتی قربانِی فریب 
می شود، شگفت زده می شود. بنابراین، او این سوال را می پرسد: »چرا… مرا فریب دادی؟« 

)پیدایش ۲۹: ۲۵(، که نشان می دهد که او می داند فریبکاری، کاری اشتباه است.

اگرچه یعقوب فریبکار بود،اما خودش فریب خورده بود� چگونه می توانیم یاد بگیریم که به 
خدا اعتماد کنیم، وقتی می بینیم که »عدالت« اجرا نمی شود، وقتی می بینیم افرادی که شرارت 

می کنند از چنگال عدالت فرار می کنند، یا وقتی می بینیم که بی گناهان در رنج هستند؟

۴ خرداد      چهارشنبه      

برکت خانواده
پربارترین  اینها  بار سنگینی بود، و در عین حال،  تبعید  از نظر یعقوب، هفت سال آخر 
سال های عمر او نیز بودند. در آن سالها، یعقوب صاحب ۱۲ فرزند خواهد شد که ۱۱ نفر از 

آنها اجداد قوم خدا خواهند شد.
این بخش، کانون داستان یعقوب را تشکیل می دهد )پیدایش ۲۵: ۱۹ تا ۳۵: ۲۶(، و با عبارت 
کلیدی خداوند »رحم او را گشود« آغاز و پایان می یابد که به لیه )پیدایش ۲۹: ۳۱( و راحیل 
اشاره دارد )پیدایش ۳۰: ۲۲(. هر بار که این عبارت به دنبال والدت می آید، گواه این موضوع 

است که این تولدها نتیجه عمل معجزه آسای خداوند است.

پیدایش ۲۹: ۳1 تا ۳۰: ۲۲ را بخوانید� ما امروز چگونه می توانیم معنای آنچه در اینجا رخ 
می دهد را درک کنیم؟

 

 ra-ah خدا رحم لیه را گشود و او صاحب یک پرس به نام رئوبین شد که نام او شامل فعل
است که به معنی رویت یا »دیدن« است. از آنجا که خدا »دید« که او مورد بی مهری یعقوب 

قرار گرفت )پیدایش ۲۹: ۳۱( این کودک در جربان ]عوض[ درد و رنجی بود که او می کشید.
عالوه بر این، او نام شمعون را که حاوی فعل shama، به معنی »شنیدن« است را برروی 
پرس دومش گذاشت، زیرا خدا عمق و تحقیر دردهای او را »شنیده« )shama( و در نتیجه، 

هامنطور که رنج و مصیبت هاجر را شنیده بود، به او رحم می کند )پیدایش ۲۹: ۳۳(. 
به  که  شد  خواهد  »اسامعیل«  هاجر  پرس  نام  انداز  طنین  »شمعون«، همچنین  لیه  پرس 
معنای »خدا خواهد شنید« )به پیدایش ۱۶: ۱۱ مراجعه کنید(. هنگامی که لیه آخرین پرس 
خود را به دنیا می آورد، او را یهودا می نامد که به معنای »ستایش« است. لیه دیگر به درد و 
رنج و حتی برکت خود اشاره منی کند. او فقط بر خدا توکّل می کند و او را به خاطر لطفش 

ستایش می کند.
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به طرز عجیبی، تنها زمانی که لیه منی تواند دوباره فرزندی را به دنیا بیاورد، خدا راحیل را 
»به یاد می آورد« و رحم راحیل را باز می کند )پیدایش ۳۰: ۲۲(. راحیل، همرس محبوب، باید 
هفت سال پس از ازدواجش و ۱۴ سال پس از نامزدی با یعقوب برای داشنت اولین پرسش صرب 
کند )پیدایش ۲۹: ۱۸، ۲۷ مقایسه شود با پیدایش ۳۰: ۲۵(. او نام »یوسف« را بر او گذاشت 
تا نشان دهد که »خدا اََسف را از من برگرفته است.« و او را یوسف نامید و گفت: »باشد که 
خداوند پرسی دیگر بر من بیفزاید« )پیدایش ۳۰: ۲۳، ۲۴(. هر چند برخی از این اعامل نادرست 
ابراهیم  از نسل  این اقدامات به منظور آفریدن امتی  از  اما خداوند همچنان قادر بود  بود، 

استفاده کند، با اینکه موافق این اعامل نبود.

این داستان از چه طریق هایی نشان می دهد که با وجود اشتباهات و خطاهای انسانی، 
اهداف خدا در آسمان و زمین محقق خواهد شد؟

۵ خرداد      پنجشنبه      

یعقوب عزیمت می کند
در این داستان، یعقوب که پدر و برادرش را فریب داد تا حق نخست زادگی را به دست 
آورد، و برکتی را که اسحاق در نظر داشت به پرس بزرگش بدهد را ربود، با این وجود نسبت به 
البان کنش پذیر و مطیع باقی می ماند و صادقانه به او خدمت می کند. یعقوب خوب می داند 
که فریب پدر همرس خود را خورده است، با این حال، چشم پوشی می کند. درک کنش پذیری 
یعقوب با توجه به خلق و خوی او دشوار است. یعقوب می توانست اظهار تنفر یا قیام کند، 
یا حداقل در برابر البان مقاومت کند یا با او چانه زنی کند، اما او چنین نکرد. او فقط آنچه را 

که البان خواست انجام داد، مهم نیست چقدر همه چیز ناعادالنه بود.
اول راحیل، یعقوب رسانجام به چهاردهمین سال  این وجود، در بدو تولد یوسف، پرس  با 
»خدمت« خود به البان رسید )پیدایش ۳۰: ۲۶(، و اکنون در فکر ترک البان برای بازگشت به 
رسزمین موعود است. اما یعقوب نگران تأمین مخارج »خانه خودش« می باشد )پیدایش ۳۰: ۳۰(. 

پیدایش ۳۰: ۲۵ تا ۳۲ را بخوانید� چه اتفاقی در اینجا می افتد، و یعقوب از چه نوع استداللی 
استفاده می کند؟ پاسخ البان چیست؟

 

برای یعقوب که مدتها بود خانه اش را ترک کرده بود، مسیر بیراه ای که رفته بود بسیار 
طوالنی بنظر می رسید. احتامالً قصد اولیه او این نبود که برای مدت طوالنی از موطن خود 
دور مباند، اما حوادث او را برای سالها خانه دور نگه داشته بود. اکنون زمان بازگشت به خانه 

فرا رسیده است و با چه خانواده ای نیز باز می گردد.
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در همین حال، تبعیت غیرطبیعی یعقوب نشان می دهد که یعقوب احتامالً تغییر کرده 
است؛ او درس ایامن را درک کرده است. برای همین، یعقوب منتظر نشانه ای از سوی خدابرای 
عزیمت بود. تنها زمانی که خدا با او صحبت می کند، یعقوب تصمیم می گیرد تا حرکت کند.

خدا خود را به عنوان »خدای بیت  ئیل« به یعقوب آشکار می کند و به یعقوب دستور 
می دهد که خانه البان را ترک کند، و به او می گوید: نزد »خانواده ات« بازگرد )پیدایش ۳۱: 

۱۳( با هامن کلامتی که خدا ابرام را به ترک کردن »از خانواده« فراخواند. )پیدایش ۱۲: ۱(.
»یعقوب می بایستی پدر زن حیله گرش را مدتها پیش از این ترک می کرد، اما به خاطر ترس 
از مواجه شدن با عیسو، این کار را نکرد. اکنون از جانب پرسان البان که به مایملک او چشم 
دوخته بودند، احساس خطر می کرد و امکان داشت که آنان با توسل به خشونت، متام دارایی 

او را تصاحب کنند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۹۳(.
آنچه به او کمک کرد تا بداند که زمان رفنت فرا رسیده است، رفتار پرسان البان و خود البان 

بود )به پیدایش ۳۱: ۱، ۲ مراجعه کنید(.
از  از این رو، او خانواده و اموال خود را برداشت و رفت و بدین ترتیب مرحله دیگری 

حامسه بزرگ قوم عهد خدا آغاز شد.

۶ خرداد      جمعه      

تفکری فراتر: خدا یعقوب را انتخاب کرد، نه به این دلیل که او شایسته آن بود، بلکه 
به دلیل لطف و رحمت خود. و با اینحال، یعقوب سخت تالش کرد تا سزاوار لطف او باشد، 
که این خود یک تناقض است. اگر او سزاوار و شایسته آن بود، پس این فیض نبود؛ این اعامل 
خواهد بود )رومیان ۴: ۱ تا ۵ ببینید(، که برخالف انجیل است. فقط بعداً یعقوب رشوع کرد 
تا اهمیت فیض خدا، آنچه که معنی اعتامد به خداست، زندگی بر اساس ایامن، و اینکه توکّل 
کامل به خدا به چه معناست را درک کند. تجربه یعقوب شامل یک درس مهم برای فرد جاه 

طلب است: به هزینه دیگران تالش نکنید تا خود را ارتقا دهید. 
را  اما خود  یابد،  زادگی دست  به حق نخست  فریبکاری  از طریق  که  اندیشید  »یعقوب 
ناامید یافت. او فکر می کرد همه چیز، ارتباط خود با خدا، خانه و همه چیز را از دست داده 
است و او در آنجا یک فراری ناامید بود.اما خدا چه کرد؟ خداوند در رشایطی که او ناامید بود 
به او نظر کرد، ناامیدی او را دید، و دید که در آنجا موادی وجود دارد که می تواند خداوند 
را جالل بخشد. او به محض اینکه وضعیت او را می بیند، نردبان مرموز را نشان او می دهد 
که معرف عیسی مسیح است. اینجا انسان است که متام ارتباطش را با خدا از دست داده بود، 
و خدای آسامن به او می نگرد و راضی می شود که مسیح پلی باشد برای شکافی که گناه 
ایجاد کرده است. شاید ما نگاه می کردیم و می گفتیم، من در آرزوی بهشت   هستم، اما چگونه 
می توانم به آن برسم؟ هیچ راهی منی بینم. این هامن چیزی بود که یعقوب فکر می کرد، و 
بنابراین، خدا رویای نردبان را به او نشان می دهد، و آن نردبان زمین را به آسامن، و به عیسی 
مسیح متصل می کند.  انسان می تواند از آن باال برود، زیرا پایه آن بر روی زمین قرار دارد و 
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رس دیگر آن به بهشت   می رسد« )اِلن جی وایت، کتاب مقدس تفسیری ادونتیست های روز 
هفتم، جلد ۱، ص. ۱۰۹۵(.

سواالتی برای بحث: 
1� به شخصیت این افراد )اسحاق، ربکا، یعقوب، عیسو، البان، راحیل، لیه( در برخی از این 
گزارش های تاریخ مقدس نگاه کنید� به تمام دروغ ها و فریب های موجود نگاه کنید� این 

به ما در مورد طبیعت انسان به طور کلی و فیض خدا چه می آموزد؟

۲� همانطور که داستان یعقوب را می خوانید، چه شواهدی می توانید بیابید که نشان 
دهد شخصیت او در طول زمان در حال رشد و تکامل بوده است؟

۳� ما، به عنوان ادونتیست های روز هفتم، به چه طریق هایی می توانیم در معرض خطر 
داشتن دیدگاهی مانند عیسو در مورد حق نخست زادگی برای خود باشیم؟ یعنی چگونه 
می توانیم مطمئن شویم که هرگز از محبت کردن و قدردانی از تمام نوری که خداوند به 

ما داده است دست نکشیم؟
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داستانهای ایامنداران
۷ خرداد

با ارزش ترین دارایی من
توسط تدا پینار

بر وفق عادت در پروازی که از کشور نامیبیا به آفریقای جنوبی داشتم کتاب 
مقدسم را باز کرده و خواندم. هامن لحظه یک مرد جوانی که در صندلی کناری 

من نشسته بود رشوع به صحبت کرد.
گفت:»آیا کتابی که در دست داری کتاب مقدس است؟« مشخص بود که اهل 

اروپای رشقی است.
گفتم:»بله، کتاب مقدس است«.

گفت:»آیا به کتاب مقدس اعتقاد داری؟«
»بله، با متامی وجود«.

تا کتاب مقدس را برایش  او گفت که پدربزرگ و مادربزرگش عادت داشتند 
بخوانند اما او به داستانهایش باور نداشت، مخصوصا داستان خلقت. من شهادت 
زندگی ام را که تغییر یافته بود و به عنوان شخصی که پس از ۱۵ سال زندگی برای 
خود، به خدا بازگشته بود را به او گفتم؛ اینکه چگونه او مرا به امن ترین نقطه 

جهان رهربی کرد. داستان زندگی ام توجه او را جلب کرد.
او پرسید:»می توانم کتاب مقدس تان را در دست بگیرم؟«

ام را در دستهایش گرفته هیجان بخش بود. به  او کتاب مقدس  اینکه  دیدن 
نظرمی رسید که تاثیر عمیقی بر او داشته است. پس از آنکه کتاب را پس داد، 
اشعیا باب ۴۳ را با صدای بلند خواندم. او با عالقه به وعده های خدا که در مورد 

محافظت بود گوش داد.
قبل ازآنکه هواپیام فرود آید، پرسیدم:»آیا یک هدیه را می پذیری؟« در کیفم 
یک کپی ازگامهایی به سوی مسیح داشتم. او نخواست کتاب را بگیرد؛ اما به او 
اطمینان دادم که نسخه دیگری دارم. در حالیکه شامره تلفن خود را بر روی جلد 

کتاب نوشتم گفتم:»اگرسوالی داشته باشی برایم بنویس«.
با کامل شگفتی، در روزی که به ایرلند رسیدم او برایم پیام فرستاد »به سالمتی 

به خانه رسیدم«. 
دعا کردم که فکر منی کنم این امر تصادفی باشد. او در پیام نوشت که با زنی 
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در نامیبیا مالقات کرده بود که روزانه دعا می کرد. او گفت:»وقتی آن زن را دیدم، 
به این می اندیشیدم که پدر بزرگ و مادر بزرگم کتاب مقدس می خواندند، سپس 

تو را مالقات کردم«.
گفتم:»من به چیزهای اتفاقی اعتقادی ندارم. اجازه بده تا خدا با قلبت صحبت 
کند«. ما اغلب اوقات به هم پیام می فرستادیم و من هم آیاتی از کتاب مقدس را 
می فرستادم. یکروز، او عکسی از یک کلیسا را فرستاد و گفت:»من کنار این کلیسا 

زندگی می کنم«.
من هم در پاسخ گفتم می خواهم از طریق پست تاریخ کلیسای مسیحی را 

بنویسم و وقتی آدرسش  را گرفتم برایش کتاب نربد عظیم را  بفرستم.
پس از گذر زمان، یک نفرویدئویی را که راجع به برنامه نجات بود برایم فرستاد 

ومن هم آنرا برای او فرستادم. او در پاسخ گفت:»این فوق العاده است«.
تاثیر  در دعا گفتم:»خداوندا، می خواهم بدانم که چه چیزی در زندگی اش 
دارد«. تفکری قوی به ذهنم آمد:»او کتاب مقدست را در دست گرفته بود. کتاب 

مقدست را به او بده«.
تصمیم گرفته ام تا کتاب مقدسم را برایش پست کنم. نامه ای نوشته ام که 
را  تنها پرسش  است. خدا  ام  دارایی  ترین  ارزش  با  است:»این  اینگونه  مضمونش 
فرستاد، با ارزش ترین چیزی که داشت، برای نجات ما. امید دارم این را بخوانی؛ با 

ارزش ترین دارایی من«.
این داستان بشارتی موضوع رشد روحانی برنامه راهربدی »من خواهم رفت« 
افراد و  کلیسای ادونتیست روز هفتم شامره ۵ را ترشیح می کند »برای بشارت 
خانواده ها برای زندگی پر از روح«. برای مطالعه بیشرت به وب سایت زیرمراجعه 
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۷ – ۱۳ خرداد   درس دهم   

یعقوب - ارسائیل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۳۲: ۲۲ تا ۳۱؛ هوشع ۱۲: ۳، ۴؛ ارمیا ۳۰: ۵ تا ۷؛ پیدایش ۳۳؛ 

پیدایش ۳۴: ۳۰ تا ۳۵: ۲۹.

آیه حفظی:  »آنگاه آن مرد گفت: »از این پس نام تو نه یعقوب بلکه ارسائیل خواهد بود، 
زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی« )پیدایش ۳۲: ۲۸(�

حامسه خانوادگی یعقوب، چه خوب و چه بد، ادامه دارد. با این حال، از طریق همه این 
حوادث، دست خدا و وفاداری او به وعده های عهد آشکار می شود.

این هفته بخش بیشرتی از زندگی یعقوب مورد بررسی قرار می گیرد، اکنون که او البان را 
ترک کرده و به خانه برگشته، مجبور است با عیسو، قربانی خیانت خود، روبرو شود. برادری 

که به سختی به او ظلم شده است، حال با او چه می کند؟
لطف ظهور خداوند مجددا شامل حال یعقوبشد که در ترس از آنچه که در انتظارش بود 
به عنوان »زمان  برس می برد، و واقعه ای رخ داد که پیش درآمدی بود برای آنچه که بعداً 
تنگی یعقوب« شناخته شد)رجوع کنید به ارمیا ۳۰: ۵ تا ۷(. و در آن شب، یعقوب فریبکار،  
»ارسائیل« نامیده شد، نامی جدید برای آغازی جدید، آغازی که در نهایت منجر به ایجاد قومی 

به نام او خواهد شد.
به عبارت دیگر، علیرغم همه اتفاقاتی که می افتد، داستان بزرگان خاندان و خانواده آنها 
در کتاب مقدس بیان می شود تا به ما نشان دهد که خدا در محقق ساخنت وعده های خود 
وفادار است، و اینکه او این کار را انجام خواهد داد علیرغم آنچه که گاهی به نظر می رسد 

خربی نیست اما قوم او متام تالش خود را برای جلوگیری از  تحقق آن انجام می دهند.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۴ خرداد – ۴ ژوئن آماده شوید.
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۸ خرداد      یکشنبه      

کُشتی گرفنت با خدا
یعقوب که البان را ترک کرده، به زودی تجربه دیگری با خدا پیدا می کند. همچنین می 
فهمد که برادرش، عیسو، با »چهارصد نفر« )پیدایش ۳۲: ۶( به استقبال او می آید. یعقوب با 
شور و حرارت نزد خداوند دعا می کند، هرچند او این را تصدیق می کند که، »من ارزش این 
همه محبت و وفا را که به بندۀ خود نشان داده ای، ندارم« )پیدایش ۳۲: ۱۰(. واقعاً یعقوب 

بخوبی می فهمید فیض چیست.
و خداوند چگونه پاسخ داد؟

پیدایش ۳۲: ۲۲ تا ۳1 و هوشع 1۲: ۳، 4 را بخوانید� اهمیت و برجستگی روحانی این داستان 
شگفت انگیز چیست؟

 

یعقوب از اتفاقی که در حال رخ دادن است هراسان و مضطرب است و پس از انجام هر 
کاری که می تواند برای محافظت از خانواده اش انجام دهد، هنگام شب اردو می زند. سپس، او 
به طور ناگهانی مورد حمله »مردی« قرار می گیرد )پیدایش ۳۲: ۲۴(. این اصطالحی است که 
می تواند معانی خاصی داشته باشد، تجلی حضور الهی )اشعیا ۵۳: ۳ را ببینید(. دانیال از آن 
برای اشاره به کاهن آسامنی یعنی میکائیل استفاده کرد )دانیال ۱۰: ۵(؛ همچنین این کلمه ای 
بود که یوشع برای نشان دادن »رسدار لشکریان خداوند«، که خود خداوند یهوه بود، استفاده 

کرد )یوشع ۵: ۱۳ تا ۱۵(.
در واقع، در میانۀ نربد، باید برای یعقوب آشکار شده باشد که او با خود خدا درگیر است، 
زیرا گفته های او، »تا مرا برکت ندهی منی گذارم بروی!« )پیدایش ۳۲: ۲۶(این موضوع را آشکار 
می کند. با این حال، به شور و حرارت با  خدا دست به گریبان است و از رها کردن او دست 
بر منی دارد، همچنین آشکار می سازد که شوق بخشیده شدن دارد و می خواهد با خداوندش 

روراست باشد.  
»گناهی که یعقوب برای بدست آوردن نخست زادگی از طریق نیرنگ مرتکب شده بود، 
اینک به روشنی در مقابل وی قرار داشت. او وعده های خداوند را باور نکرده بود، بلکه سعی 
کرده بود با تالشهای خویش  چیزی را موجب شود که خداوند قصد داشت تا در زمان مناسب 
و به روش خودش آن را تحقق بخشد و خداوند برای اینکه به یعقوب نشان دهد که گناه او را 

بخشیده است، نام او را تغییر داد« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۹۷ و ۱۹۸(.
و دلیل اینکه او بخشیده شده بود، تغییر نام او از نامی که یادآور گناهش بود به نامی بود 
که یادآور پیروزی او بود. فرشته گفت: »از این پس نام تو نه یعقوب بلکه ارسائیل خواهد بود، 

زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی« )پیدایش ۳۲: ۲۸(.
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تجربه خود شما در مورد کُشتی با خدا چه بوده است؟ انجام این کار به چه معناست و 
چرا گاهی برای ما داشتن چنین تجربه ای مهم است؟

۱۰ خرداد      دوشنبه      

برادران دیدار می کنند
از فنیئیل، جایی که یعقوب »چهره خدا« را دید )نگاه کنید به پیدایش ۳۲: ۳۰(، اکنون او 
حرکت می کند تا برادرش را مالقات کند. پس از ۲۰ سال جدایی، یعقوب او را همراه با ۴۰۰ 
مرد در برابر خود می بیند )پیدایش ۳۳: ۱(. یعقوب نگران است، و بنابراین خود و خانواده اش 

را برای هر آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد، آماده کند.

پیدایش ۳۳ را بخوانید� چه ارتباطی بین تجربه یعقوب هنگام  دیدن صورت خدا در فنیئیل و 
تجربه یعقوب هنگام دیدن چهره برادرش، وجود دارد؟ پیامدهای این ارتباط در مورد رابطه 

ما با خدا و ارتباط ما با »برادران« ما، هر کسی که ممکن است باشد، چیست؟

 

یعقوب هفت بار در مقابل برادرش تعظیم کرد )پیدایش ۳۳: ۳( کسی که یعقوب چندین 
بار او را »رسورم« خواند )پیدایش ۳۳: ۸، ۱۳، ۱۵( و خود را به عنوان »بنده« او معرفی کرد 
)پیدایش ۳۳: ۵؛ را با پیدایش ۳۲: ۴، ۱۸، ۲۰ مقایسه کنید(. به طور قابل توجهی، هفت بار 
تعظیم یعقوب، یادآور هفت برکت پدرش است که به دست آورد )پیدایش ۲۷: ۲۷ تا ۲۹(. 
عالوه بر این، هنگامی که او تعظیم کرد، او دقیقا خالف  برکت پدر خود عمل می کند، در 

خصوص اینکه »ملت ها در برابر تو تعظیم کنند« )پیدایش ۲۷: ۲۹(. 
به نظر می رسد که قصد یعقوب این بود که بدهی خود را به برادرش بدهد و برکتی را 
که از او به رسقت رفته است، بازگرداند )به پیدایش ۳۳: ۱۱ مراجعه کنید(. هنگامی که عیسو 
برادرش را بر خالف تصوراتش دید، به سویش دوید و به جای کشنت او، »او را بوسید، و هر دو 

آنها گریه کردند« )پیدایش ۳۳: ۴(.  
بعدها، یعقوب به عیسو گفت: »دیدن روی تو برای من مثل اینست که خدا را دیده ام« 
)پیدایش ۳۳: ۱۰(. دلیل این اظهارات فوق العاده یعقوب، درک او از این امر است که عیسو او 
را بخشیده است. فعل عربی Ratesah، »خشنود ساخنت« )پیدایش ۳۳: ۱۰( یک اصطالح الهیاتی 
است که به هر گونه قربانی که خدا را »خشنود ساخته« و توسط او »پذیرفته شده« اشاره می 

کند، که بنابراین، داللت بر بخشش الهی دارد )الویان ۲۲: ۲۷؛ عاموس ۵: ۲۲(. 
تجربه یعقوب از بخشش خدا در فنیئیل، جایی که او چهره خدا را دید، اکنون در تجربه 
او از بخشش برادرش تکرار شده است، که او آنرا به مانند دیدن چهره خدا توصیف می کند. 
یعقوب در موقعیت دومین فنیئیل زندگی خود قرار دارد، اولین کسی که برای دومین بار آماده 



۹۷

می شود. یعقوب توسط خدا و برادر خود بخشیده شده است. براستی، او اکنون باید بیشرت از 
قبل معنای فیض را درک کند. 

در خصوص فیض بخشش از سوی دیگران )عالوه بر خداوند(چه آموخته اید؟

۱۰ اسفند      سه شنبه      

تجاوز به دینه
اکنون که یعقوب با برادرش آشتی کرده است، او می خواهد در رسزمین کنعان در صلح 
 ،shalom و دوستی سکونت کند. کلمه شالِم، »سالمتی و امنیت« )پیدایش ۳۳: ۱۸(، از کلمه

»صلح و آرامش«، برای اولین بار، ماهیت سفر او را مشخص می کند.
پس از خرید یک قطعه زمین از ساکنان )پیدایش ۳۳: ۱۹(، او مذبحی را در آنجا بر پا می 
کند، تا ایامن و ادراکش از اینکه چگونه حقیقتا به پروردگار وابسته است را نشان دهد. هر 

قربانی که تقدیم می شد، یک عمل عبادی بود.
با این حال، یعقوب -ارسائیل برای اولین بار در زندگیش، در معرض مشکالت مستقر شدن 
در این رسزمین است. یعقوب مانند اسحاق در جرار )پیدایش ۲۶: ۱ تا ۳۳(، تالش می کند تا با 

ابیملک بر رس محل اقامت با کنعانی ها به توافق به برسد.

پیدایــش بــاب ۳4 را بخوانیــد� چــه اتفاقــی افتــاد کــه برنامــه هــای او را بــرای یــک زندگــی 
صلــح آمیــز برهــم زد؟

 

داستان این حادثه ناپاک و رقت بار نشان دهنده وجود ابهام و تناقض در شخصیت های 
داستان و اعامل آنهاست. شکیم هورسان که به دینه تجاوز می کند، همچنین به عنوان عاشق 
مخلص و دوستدار معرفی شده است و می خواهد سعی کند تا عمل قبیح خود را جربان کند. 

او حتی حارض است که مشقات و سختی رشط مراسم ختنه را متحمل شود.
در همین حال، شمعون و الوی، که خود را به عنوان مدافعان خدا و فرمان های او نشان 
می دهند، و کسانی که مخالف ازدواج با دخرتان کنعانی ها هستند )الویان ۱۹: ۲۹(، به دروغ 
و نیرنگ )پیدایش ۳۴: ۱۳( متوسل می شوند و آماده کشنت و غارت مردم هستند )پیدایش ۳۴ک 
۲۵ تا ۲۷(. اقدامات آنها نه تنها رشم آور و ناپسند بود )چرا فقط آن کسی که خالف کرده بود 

مجازات منی شد؟(، بلکه قابلیت ایجاد مشکالت خیلی بیشرتی را داشت.
در مورد یعقوب، او فقط نگران صلح و آشتی است. هنگامی که تجاوز به دخرتش به او 
گزارش داده می شود،او چیزی منی گوید )پیدایش ۳۴: ۵(. اما، پس از آنکه او در مورد آنچه 
پرسانش انجام داده اند، می شنود، به طور رصیح آنها را به خاطر عواقب و پیامد اعاملشان 
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یعنی  این رسزمین،  ساکنان  مشام  در  مرا  زیرا  آوردید  بال  من  بر رس  »شام  کند:  می  رسزنش 
کنعانیان و ِفِرّزیان، بوی گند ساختید. شامِر من اندک است و اگر آنان بر ضد من گرد آیند و بر 

من حمله آورند، من و اهل خانه ام نابود خواهیم شد« )پیدایش ۳۴: ۳۰(.

ما به دفعات فریب و نیرنگ، و همچنین کردار مهربانانه و فیض را در این روایت ها می 
بینیم� این قضیه در مورد طبیعت بشر چه چیزی به ما می گوید؟

۱۱ خرداد      چهارشنبه      

رواج بت پرستی
پیدایش ۳4: ۳۰ تا ۳۵: 1۵ را بخوانید� از آنچه که در اینجا اتفاق افتاد، در مورد عبادت واقعی 

چه درسهایی می توانیم بگیریم؟

 

بالفاصله پس از نگرانی یعقوب از اینکه صلح او با کنعانی ها به خطر انداخته شده است 
)پیدایش ۳۴: ۳۰(، و پس از آنکه دو پرسش مالمت شدند )پیدایش ۳۴: ۳۰(، خدا از یعقوب 
می خواهد  تا شکیم را ترک کند و به منظور تجدید پیامن با او به بیت ئیل بازگردد. در واقع، 

خداوند به او می گوید که، هنگامی که او به آنجا رسید، باید یک قربانگاه بسازد.
در همین حال، اولین چیزی که پس از فرمان خدا به یعقوب ثبت شده است، اینست که 
یعقوب به مردم خود می گوید که بت های کنعانی را که در غارت شهر شکیم بدست آورده 
بودند و همچنین خدایان خاندان پدر راحیل که توسط راحیل به رسقت رفته بود را از خود 
دور کنند )پیدایش ۳۱؛ ۱۹، ۳۲(. همه اینها همچنین به منظور عهد با خدا بسیار مهم هستند.

احتامال، این بت ها به رغم تعهد یعقوب به خدا حفظ شده بودند تا عبادت شوند. برای 
یعقوب کافی نبود که شکیم را ترک کند تا از نفوذ کنعانیان در امان مباند. یعقوب باید از رِش  

بت های درون اردوگاهی که در قلب مردمش رسوخ کرده بودند خالص می شد.
روند توبه و مغفرت چیزی بیش از یک حرکت فیزیکی از یک مکان به مکان دیگر، یا یک 
حرکت از یک کلیسا به کلیسای دیگر است. مهمرت از همه، این است که ما فیض خدا طلبیده 
تا بت پرستی را از قلبهایامن بزدائیم، رصف نظر از اینکه کجا زندگی می کنیم، زیرا می توانیم 

از هر چیزی بت بسازیم. 
از آنجا که یعقوب از خدا اطاعت می کند و عملکرد او بر اساس فرمان خداوند است، خدا 
در نهایت مداخله می کند و »ترس از جانب خدا بر شهرهای اطرافشان مستولی شد، چندان 
که پرسان یعقوب را تعقیب نکردند« » )پیدایش ۳۵: ۵(. پس، یعقوب آماده است تا با »همه 
افرادی که با او بودند« )پیدایش ۳۵: ۶( خدا را عبادت کند، این نشان می دهد که وحدت 
خانواده احیا شده است. یعقوب این مکان را به نام ایل بیت ئیل نامید که یادآور رویای او از 
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نردبان است، نشانه ای از اینکه ارتباط بین آسامن و زمین، که برای مدتی شکسته و قطع شده 
بود، اکنون دوباره برقرار شده است.

این بار تاکید بیشرت بر خدای بیت  ئیل است تا خود مکان.  این ذکر شخصی دوباره طنین 
انداز می شود، هنگامی که خدا به یعقوب نامش »ارسائیل« )پیدایش ۳۵: ۱۰( را یادآوری می 
کند، همراه با وعده مضاعفی که این برکت بر آن داللت دارد. اوال، برکت یعقوب به معنای 
باروری، انتقال بذر مسیحایی و نسل بسیاری از ملل است )پیدایش ۳۵: ۱۱(؛ و ثانیاً، به رسزمین 

موعود اشاره می کند )پیدایش ۳۵: ۱۲(.

چه شیوه های زیرکانه ای وجود دارند که از طریق آنها بت پرستی می تواند راه خود را به 
قلب ما پیدا کند، و چه کاری می توانیم در مورد آن انجام دهد؟

۱۲ خرداد      پنجشنبه      

مرگ راحیل
پیدایش باب ۳۵: 1۵ تا ۲۹ را بخوانید� یعقوب با چه مشکالت دیگری در خانواده ناکارآمد و 

پریشان خود مواجه شد؟

 

به محض اینکه یعقوب بیت ئیل را ترک می کند، سه حادثه مرتبط با هم آخرین مرحله 
سفر او را به سمت رسزمین های وعده داده شده نشان می دهند: آخرین فرزند یعقوب متولد 
می شود؛ راحیل می میرد و رئوبین اولین پرس یعقوب از لیه، با بلهه، متعه یعقوب همبسرت 
می شود. اگرچه منت کتاب مقدس منی گوید که چرا مرد جوان این کار بسیار رشورانه را انجام 
می دهد، این می توانست به این دلیل باشد که می خواست به نحوی تولد پرس یعقوب را بی 

حرمت کند و به یاد و خاطره راحیل اهانت کند. ما فقط منی دانیم، چرا!.
به مجرد خروج یعقوب از بیت ئیل، سه واقعه مرتبط با هم، نشان از این دارد که او آخرین 
گام را برای سفر به سوی رسزمین موعود برداشته است: )۱(آخرین پرس یعقوب به دنیا می آید. 
)۲(راحیل فوت می کند. و )۳(روبین، اولین پرس یعقوب از لیه، با کنیز یعقوب همبسرت می 
شود. اگرچه آیات منی گویند که چرا مرد جوان دست به چنین کار بدی می زند، اما می توانست 
به نوعی تولد آخرین پرس یعقوب را لوث کند و خاطره راحیل را به پستی و حقارت بکشاند. 

ما از صحت این موضوع ناآگاهیم.
تولد آخرین پرس یعقوب با بیت لحم مرتبط می باشد )پیدایش ۳۵: ۱۹(، که در محدوده رس 
زمین موعود قرار دارد. پس، این تولد، اولین تحقق وعده خدا برای آینده ارسائیل است. قابله، 
همچون یک نبی راحیل را با هامن کلامتی که خداوند برای اطمینان دادن به ابراهیم بکار برد، 

خطاب می کند: »مرتس« )پیدایش ۳۵: ۱۷ را با پیدایش ۱۵: ۱ مقایسه کنید(.
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قابل توجه است که، یعقوب نامی را كه راحیل در حال مرگ به پرسش داد، بن اونی به 
معنای »پرس غم و اندوه من«، برای نشان دادن درد و اندوهش را، به بنیامین، به معنای »پرس 
دست راست« تغییر داد، شاید به این ترتیب به سمت جنوب اشاره می کرد تا امید خود را در 
رسزمین های وعده داده شود و همه آنچه که خدا گفته بود، پس از آنکه آنها در آنجا مستقر 

شدند، برای قوم خود انجام خواهد داد را بیان کند.
با این حال، در این دوران، رئوبین با بلهه، متعه پدرش و کنیز راحیل روابط جنسی برقرار 
می کند )پیدایش ۳۵: ۲۵؛ پیدایش ۳۰: ۳(. ما منی دانیم چرا او این عمل شنیع را انجام داده 

است، مگر اینکه منونه دیگری از تباهی انسان باشد.
شگفت آور اینکه، یعقوب در مقابل این تجاوز وحشتناک سکوت می کند، هرچند در مورد 
آن به او گفته شده است )پیدایش ۳۵: ۲۲(. شاید در این مرحله از زندگیش، یعقوب به خدا 
اعتامد می کند که به رغم گناه و رش که در اطراف او اتفاق می افتد، خدا کالم خود را تحقق 

خواهد بخشید.
این درسی دقیق از ایامن است که در فهرست ۱۲ پرس یعقوب که اجداد ارسائیل خواهند بود 
ذکر شده است )پیدایش ۳۵: ۲۲ تا ۲۶(. مردمانی نه چندان محبوب، مهربان، و نیکو، هامنگونه 
که خواهیم دید. با این حال، با وجود متام مشکالت، متام پریشانی ها و سوء عملکردها، حتی 
رشارت کامل، مانند عمل رئوبین با بلهه، اراده خدا از طریق این خانواده انجام می شود، مهم 

نیست که چقدر این خانواده در آشفتگی بودند.

حتی با وجود خطای انسانی، اهداف نهایی خداوند محقق می شود� تصور کنید چه اتفاقی 
می افتد اگر مردم همکاری کنند، اگر از او اطاعت کنند� یعنی، با رنج و استرس و تعلل 

کمتر انسان، چقدر اراده خدا راحت تر می تواند انجام شود؟

۱۳ خرداد      جمعه      

تفکری فراتر: معراج مسیح به آسامن نشان از آن داشت که پیروانش برکت موعود را 
دریافت می کنند و به این خاطر آنها باید منتظر می بودند، پیش از اینکه خدمتشان را آغاز 
کنند. زمانی که مسیح از دروازه های آسامنی گذشت، او در میان ستایش فرشتگان بر تخت 
بر رس  متام  با شکوه  القدس  روح  یافت،  پایان  مراسم  این  اینکه  به محض  نشست.  سلطنت 
شاگردان نازل شد و مسیح به راستی جالل یافت، متناسب به جاللی که از ازل داشت. اعطای 
نجات  انتصاب  اینکه  بر  مبنی  بود  ابالغیه آسامن  پنجاهه(  )عید  پنطیکاست  در  القدس  روح 
دهنده کامل شد. مطابق با وعده اش او روح القدس را از آسامن برای پیروانش فرستاده بود 
مانند نشانی که بعنوان کاهن و پادشاه همه اختیارات در آسامن و بر روی زمین را دریافت 

منود و یگانه برگزیده و مسیح شده برای قومش شد«.
آنها می توانستند با اطمینان از نام عیسی صحبت کنند؛ آیا او دوست و برادر ارشدشان 
آسامنی  های  مکان  در  او  با  و  شدند  آورده  مسیح  با  تری  نزدیک  ای  رابطه  به  بلکه  نبود؟ 
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نشستند. آنها با چه زبان سوزانی به ایده هایشان جامه پوشانیدند وقتی به او شهادت می 
دادند!« )الن جی وایت، اعامل رسوالن، صفحه ۳۸ و ۴۶.

سواالتی برای بحث:

1� چرا ضعف یعقوب فرصتی مناسب برای تجلی فیض و رحمت خداست؟ چگونه تجربه 
یعقوب با اظهارات پولس مرتبط است، »زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم« )دوم قرنتیان 
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۲� بنظر شما چرا کتاب مقدس بسیاری از جزئیات پست و ناپاک در مورد زندگی بسیاری 
از شخصیت هایش را آشکار می کند؟ چه هدفی را می تواند از انجام این کار داشته باشد؟ 

چه پیامی را می توانیم از آن دریافت کنیم؟

۳� بر روی مسئله بت پرستی بیشتر تمرکز کنید� بتهای فرهنگ و  تمدن ما چه هستند؟ 
چگونه می توانیم مطمئن شویم که کسی یا چیزی غیر از خداوند را نمی پرستیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۴ خرداد

دو اجابت به دعا
توسط اندرومک چسنی

در بخش جنوبی شهر مسکو درکشور روسیه، زائوکْْسکی در دانشگاه ادونتیست 
روز هفتم که در ترم اول در حال درس خواند بود به اتاق پرستش دوید و به زانو 

افتاده و در دعا گفت:»خداوندا چرا به من برکت می دهی؟ من گناهکارم«.
وادیم آنتیوشین شدیداً احساس می کرد که ارزش برکات خدا را برای خود ندارد. 
از اینکه در دانشگاه درس بخواند و از اینکه از او دعوت کنند تا شبان ادونتیست 
روز هفتم شود، احساس بی ارزشی می کرد. او تازه کالسهای ترم اولش را رشوع 
کرده بود و طولی نکشید که به طور غیرمنتظره ای ۱۰۰ دالر هدیه دریافت کرد. 
ارزش  زیادی داشت. وادیم در دعا گفت:»خداوندا من  برایش اهمیت  این مبلغ 
گرفنت این پول را ندارم. تو همه مایحتاجم را برآورده ای وچیزی کم ندارم. به من 
نشان بده که با پول چه کنم«. وادیم پولی را که دریافت کرده بود به روبل روسی 

تبدیل کرد. پس از پرداخت ده یک، ۶۰۰۰ روبل باقی ماند.
وادیم به گروه کوچکی از دانشجویان که هفته ای یکبار جمع می شدند و دعا 
می کردند پیوست، پس از چند روز شنید که یکی از دانشجویان برای وضعیت مالی 
اش درخواست دعا دارد. وادیم یواشکی گوش کرد. او آن دانشجو را منی شناخت و 
منی دانست که چه مقدار برای شهریه اش نیاز دارد. آن شب وادیم به اتاق پرستش 
برگشته و دعا منود:»خداوندا، من می خواهم پول را به هم کالسی ام بدهم. لطفا 

این برنامه را براساس اراده ات برکت ده«.
روز بعد، وادیم هم کالسی اش را کناری کشید و با او تنهایی صحبت کرد و 
او پاسخ داد:»شش هزار  نیاز داری؟«  پرسید:»برای درس خواندن چه مقدار پول 

روبل«.
درحالیکه وادیم شگفت زده شد، پی برد که خدا به دعاهایش پاسخ داده است. 
نه تنها این بلکه خدا همچنین به دعاهای همکالسی اش هم پاسخ داده بود. وادیم 
با شادی ۶۰۰۰ روبل را به هم کالسی شگفت زده اش داد. آن دو همدیگر را در 

آغوش کشیدند.
دو سال بعد، آن همکالسی یکی از بهرتین دوستان وادیم شد. وادیم در یکی از 
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مصاحبه هایش گفت:» او و من از موقعیت های دشوارگذشته ایم و او در برخی از 
آنها به من یاری رساند. خدا را شکر که با اینچنین دوستی آشنا شدم. خدا را سپاس 
حتی قبل از آنکه خودمان بدانیم به چه چیزی نیازمندیم، او نیازهایامن را برآورده 
می سازد. قبل از آنکه بخواهیم، او می داند چه چیزی بدهد و از طریق چه کسی 

آنرا بدهد. مهم آن است که به او اعتامد کنیم«.
»حال، خدا را جالل باد که قادراست بوسیله آن قدرت عظیمی که درما کار می 
کند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. او را 
درکلیسا و در مسیْح عیسی تا جمیع قرنها، تا ابد االباد جالل باد. آمین«)افسسیان 

باب ۳ آیات ۲۱-۲۰(.
این داستان بشارتی برنامه راهربدی »من خواهم رفت« کلیسای ادونتیست روز 
هفتم را ترشیح می کند: رشد روحانی شامره ۵»برای شاگردسازی افرادو خانواده 
ها به یک زندگی پر از روح« و رشد روحانی شامره ۷»برای یاری به نوجوانان و 
جوانان، خدا در جایگاه اول قرار گیرد و منونه کتاب مقدس در سطح جهان باشد«. 

 IWillGo2020.org :برای یادگیری بیشرت به وب سایت ذیل مراجعه کنید
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۱۴ – ۲۰ خرداد   درس یازدهم   

یوسف، رویابیِن بزرگ

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۳۷؛ متی ۲۰: ۲۶، ۲۷؛ اعامل ۷: ۹؛ پیدایش ۳۸؛ پیدایش ۳۹؛ 

پیدایش ۴۰: ۱ تا ۴۱: ۳۶.

آیه حفظی: » “و به یکدیگر گفتند: »اینک آن صاحِب خوابها می آید!« )پیدایش ۳۷: 1۹(�

داستان یوسف )پیدایش ۳۷ - ۵۰( آخرین بخش از کتاب پیدایش را پوشش می دهد، از 
اولین رویاهای او در کنعان )پیدایش ۳۷: ۱ تا ۱۱( تا مرگ او در مرص )پیدایش ۵۰: ۲۶(. در 
واقع، داستان زندگی یوسف در کتاب پیدایش بخش بیشرتی را نسبت به داستان زندگی بقیه 
مشایخ اشغال کرده است. اگرچه یوسف تنها یکی از پرسان یعقوب است، اما در پیدایش به 

عنوان ساالر بزرگ قوم، مانند ابراهیم،   اسحاق و یعقوب معرفی شده است.
هامنطور که خواهیم دید، زندگی یوسف همچنین نشان دهنده دو حقیقت مهم الهیاتی 
است: نخست، خداوند به وعده های خود عمل می کند؛ دوم، خدا می تواند رشارت را به خیر  

تبدیل کند.
در مطالعه این هفته، ما بر روی بخش اولیه زندگی یوسف مترکز خواهیم کرد. او پرس مورد 
عالقه یعقوب است که به طعنه بهba’al hakalomot، »رؤیاپرداز« ملقب شده است )پیدایش 
۳۷: ۱۹(، که به معنای واقعی کلمه »استاد رویاها« است، به این معنا که او متخصص رویاها 
است. این عنوان برای او بسیار مناسب است، زیرا او نه تنها رؤیاهای نبوی را دریافت، درک، و 

تعبیر می کند، بلکه همچنین در زندگی خود آنها را به انجام می رساند.
در این فصل ها، باز هم خواهیم دید که مشیت خداوند حتی با وجود رشارت و تباهی قلب 

انسان، تایید شده و قطعی است.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۱ خرداد – ۱۱ ژوئن آماده شوید.
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۱۵ خرداد      یکشنبه      

مشکالت خانوادگی
باالخره یعقوب در این رسزمین ساکن می شود. در حالی که منت کتاب مقدس می گوید 
که اسحاق فقط »غریبه ای« در این رسزمین بود، منت همچنین می گوید که یعقوب »در زمین 
ساکن شد« )پیدایش ۳۷: ۱(. با این حال، پس از آن، هامنگونه که در حال استقرار در زمین 
موعود بود، این بار مشکالتش از درون خانواده رشوع شد. جدال بر رس متلک زمین یا استفاده 

از چاه آب نیست. بلکه، عمدتاً مسائل روحانی می باشد.

را  یا زمینه  نیروی محرکه درونی خانواده  باعث شد  تا 11 را بخوانید� کدام  پیدایش ۳۷: 1 
مساعد ساخت که برادران یوسف تا این حد از او متنفر باشند؟

 

از هامن ابتدا، می دانیم که یوسف، پرس دوران کهولت یعقوب )پیدایش ۳۷: ۳(، از رابطه 
خاصی با پدرش برخوردار بود، پدری که »او را از همه برادرانش بیشرت دوست داشت« )پیدایش 
۳۷: ۴(. او حتی تا آنجا پیش رفت که برای یوسف »تنپوشی رنگارنگ« تهیه کرد )پیدایش ۳۷: 
۳(، لباس یک شاهزاده )دوم سموئیل ۱۳: ۱۸( که نشانه ای از نیت درونی یعقوب برای ارتقای 

یوسف، اولین پرس راحیل به مقام نخست زادگی بود.
در واقع، آینده، آرزو های یعقوب برای یوسف را تأیید خواهد کرد، زیرا یوسف در نهایت 
که  نیست  تعجبی  ۲(. پس جای   :۵ تواریخ  )اول  کرد  دریافت خواهد  را  زادگی  حق نخست 
برادران یوسف بسیار از او متنفر بودند و حتی منی توانستند با او گفتگوی مساملت آمیزی 

داشته باشند )پیدایش ۳۷: ۴(.
عالوه بر این، یوسف گزارش کارهای ناپسندی که از برادرانش رس میزد را به پدرش می داد 

)پیدایش ۳۷: ۲(. هیچ کس از خربچین خوشش منی آید.
بنابراین هنگامی که یوسف رویاهای خود را در میان گذاشت و مطرح کرد که خداوند او را در 
مقام باالتری قرار خواهد داد و برادرانش، در برابر او تعظیم خواهند کرد، آنها بیشرت از او متنفر 
شدند. ویژگی اصلی نبوی رویاها حتی با این واقعیت که آنها تکرار می شوند تأیید شده است )به 
پیدایش ۴۱: ۳۲ مراجعه کنید(. اگرچه یعقوب آشکارا یوسف را رسزنش کرد )پیدایش ۳۷: ۱۰(، اما 
این واقعه را به خاطر سپرد و در مورد معنای آن تأمل کرد و منتظر تحقق آن بود )پیدایش ۳۷: 
۱۱(. بدین معنا که شاید در اعامق وجودش فکر می کرد که باالخره ممکن است چیزی در این 
رویاها وجود داشته باشد. حق با او بود، هر چند در آن زمان منی توانست معنی آن را درک کند.

چگونه  و  می شود،  آشکار  اینجا  در  مهمی  اصل  چه  بخوانید�  را   ۲۷  ،۲۶  :۲۰ باب  متی 
می توانیم یاد بگیریم آنچه را که آموزش می دهد در زندگی خود اجرا کنیم؟
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۱۶ خرداد      دوشنبه      

حمله به یوسف
قایــع پیــش رو هــر چنــد کــه وحشــتناک باشــند، لیکــن درک آنهــا مشــکل نیســت. نزدیکــی 
و حتــی قرابــت خانوادگــی بــا کســی کــه از او متنفــر هســتید، بــه ناچــار دیــر یــا زود دردرس 

ایجــاد مــی کنــد و چنیــن شــد. 

پیدایش ۳۷: 1۲ تا ۳۶ را بخوانید�این مسئله که قلب های گناهکار و متحول نشده چقدر خطرناک 
و اهریمنی هستند و می توانند هر یک از ما را به چه کاری سوق دهند، به ما چه می آموزد؟

 

 

برادران یوسف از او متنفر بودند زیرا از لطفی که خدا نسبت به یوسف داشت حسادت 
می ورزیدند )اعامل رسوالن ۷: ۹(، لطفی که در مراحل بعدی رویدادها در هر مرحله تأیید 
می شود. وقتی یوسف راه خود را گم می کند، مردی او را می یابد و راهنامیی می کند )پیدایش 
۳۷: ۱۵(. وقتی برادران یوسف برای کشنت او نقشه می کشند، رئوبین مداخله می کند و پیشنهاد 

می کند که به جای آن او را در گودالی بیندازند )پیدایش ۳۷: ۲۰ تا ۲۲(.
در اینجا، تصور نوع نفرت ابراز شده، به خصوص برای یکی از اعضای خانواده خود، دشوار 
است. چگونه این مردان جوان می توانستند کاری به این بی رحمی و ظاملانه را انجام دهند؟ 
آیا آنها حتی برای چند لحظه فکر منی کردند که این موضوع چه تأثیری بر پدرشان خواهد 
گذاشت؟ هر انزجاری هم که نسبت به پدرشان به خاطر عالقه او به یوسف داشتند، انجام 
چنین کاری نسبت به یکی از فرزندانش، واقعاً نفرت انگیز بود. چه تجلی قدرمتندی از اینکه 

انسان ها چقدر می توانند رشور و بی رحم باشند.
»اما بعضی از ایشان ]برادران[ ناراحت بودند. آنان به خاطر رشکت در انتقام جویی از یوسف، 
احساس رضایت منی کردند. بزودی گروهی مسافر از دور دیده شد که به ایشان نزدیک می شدند. 
قافله ای از طایفه اسامعیل به همراه کاالهایشان از آنسوی اردن به طرف مرص در حرکت بودند. 
و اینک یهودا به برادران خود گفت که به جای رها کردن یوسف در چاه، بهرت است که او را به 
این بازرگانان بی دین بفروشند. به این ترتیب، یوسف از رس راه ایشان برداشته می شد و آنان از 
خون او ُمربی می شدند. یهودا به ایشان گفت: » دست ما بر وی نباشد، زیرا که او برادر و گوشت 

ماست. آنگاه، برادرانش با این پیشنهاد موافقت کرده و یوسف را از چاه بیرون آوردند «.
پس از پرتاب کردن او به گودال با این نیت که بعداً او را بکشند، کاروانی از آنجا عبور می 
کند و یهودا به برادرانش پیشنهاد می کند که یوسف را به آنها بفروشند )پیدایش ۳۷: ۲۶، ۲۷(. 
پس از اینکه یوسف به مدیانی ها فروخته شد )پیدایش ۳۷: ۲۷(، مدیانیان او را به شخصی در 

مرص می فروشند )پیدایش ۳۷: ۳۶(، بنابراین آینده پرشکوه وی را رقم می زنند.
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چرا اینقدر مهم است که به دنبال قدرت خداوند برای تغییر خصلت های بد شخصیت خود 
باشید، قبل از اینکه آنها بتوانند خود را در مقطعی از زندگی شما به صورت اعمالی نشان 

دهند که هرگز تصور نمی کنید که آنها را از خودتان بروز دهید؟

۱۷ خرداد      سه شنبه      

یهودا و تامار
داستان زندگی تامار در اینجا بی جا و بی دلیل مطرح نشده است. این واقعه از نظر زمانی 
به دنبال فروش یوسف در مرص است )پیدایش ۳۸: ۱( و با این واقعیت که یهودا به تازگی 
برادرانش را ترک کرده است، همسو می باشد، که به اختالف او با آنها اشاره دارد. عالوه بر این، 
منت تعدادی از کلامت و موضوعات مشرتک با فصل قبل را به اشرتاک می گذارد و هامن درس 
الهیاتی را به همراه دارد: یک اقدام اهریمنی که به یک رویداد مثبت در ارتباط با رستگاری 

تبدیل خواهد شد.

پیدایش ۳۸ را بخوانید� رفتار یهودا را با تامار کنعانی مقایسه کنید� کدام یک از این دو فرد 
صالح تر بودند و چرا؟

 

یهودا یک همرس کنعانی اختیار می کند )پیدایش ۳۸: ۲( که با او سه پرس به نام های عیر، 
اونان و شیل دارد. یهودا تامار کنعانی را به همرسی عیر، اولین فرزندش، در می آورد تا از بقای 
شجره ای مناسب اطمینان حاصل کند. هنگامی که عیر و اونان به دلیل رشارتشان توسط خدا 

کشته می شوند، یهودا ازدواج آخرین پرسش، ِشیله، با تامار را به او وعده می دهد.
بعد از مدتی، زمانی که به نظر می رسد یهودا وعده خود را فراموش کرده است، هامنطور 
که پس از مرگ همرسش برای تسکین خود به متنه می رود، تامار تصمیم می گیرد نقش فاحشه 
ای را بازی کند تا او را مجبور کند تا به وعده اش عمل کند. چون یهودا پول نقدی برای پرداخت 
به فاحشه که او را منی شناسد ندارد، قول می دهد که بعداً بزی از گله اش را برای او بفرستد.

برای  مشهود  ضامنتی  عنوان  به  بین،  این  در  که  می خواهد  او  از  تامار  حال،  همین  در 
پرداخت بدهیش، ُمهر و بند آن و عصایش را به او بدهد. تامار از نزدیکی با او آبسنت می شود. 
وقتی بعداً متهم به فاحشه گری می شود، مهر و بند آن و عصای او را به اتهام زننده اش یهودا 

نشان می دهد. یهودا می فهمد و عذرخواهی می کند.
نتیجه این ماجرای شنیع تولد فارص به معنای »شکسنت از میان« است، که مانند یعقوب 
به عنوان فرزند دوم به دنیا آمد ولی مقام نخست زادگی را بدست آورد و در تاریخ نجات به 
عنوان جد داود نام گرفت )روت ۴: ۱۸ تا ۲۲(. که در نهایت عیسی مسیح از نسل او متولد می 
شود )متی ۱: ۳(. در مورد تامار، او اولین زن از چهار زنی است و پس از او می آیند، راحاب 
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)متی ۱: ۵(، روت )متی ۱: ۵، ۶(، و همرس اوریا )متی ۱: ۶( که از نظر تبار شناسی پیش از 
مریم، یعنی مادر عیسی بود )متی ۱: ۱۶(.

از این داستان می توانیم درس بگیریم که: هامنگونه که خدا تامار را از طریق فیض خود 
نجات داد و رش را به نیکی تبدیل کرد، او قوم خود را نیز از طریق صلیب عیسی نجات خواهد 
داد. و در مورد یوسف، خدا از مشکالت او برای نجات یعقوب و پرسانش استفاده خواهد کرد.

۱۸ خرداد      چهارشنبه      

یوسف، برده ای در مرص
اکنون جریان داستان های یوسف را پی می گیریم که با واقعه زندگی تامار »منقطع« شده 
بود.یوسف اکنون به عنوان برده ای برای »امیر قراوالن«، که مسئول زندان مقامات سلطنتی 

است، کار می کند )پیدایش ۴۰: ۳، ۴؛ پیدایش ۴۱: ۱۰ تا ۱۲(.

پیدایش باب ۳۹ را بخوانید� با توجه به مثال یوسف که به عنوان مدیر زیر نظر فوطیفار کار 
می کرد، چه عواملی منجر به کسب چنین موفقیتی برای او شد؟

 

او   .)۳ ،۲ )پیدایش ۳۹:  به عنوان مردی موفق شناخته می شود  بالفاصله، یوسف  تقریباً 
آنقدر خوب بود و اربابش آنقدر به او اعتامد داشت که »هرچه داشت به دست او سپرد« و 

حتی او را »بر امور خانه اش گامشت« )پیدایش ۳۹: ۴(.
اما موفقیت یوسف، او را فاسد منی کند. هنگامی که همرس فوطیفار متوجه او می شود و 
می خواهد با او همبسرت شود، یوسف رصاحتاً از چنین عملی تربی می جوید و ترجیح می دهد 
شغل و امنیت خود را از دست بدهد تا اینکه » مرتکب این رشارت بزرگ شود و به خدا گناه 
ورزد« )پیدایش ۳۹: ۹(. آن زن که از امتناع یوسف تحقیر شده بود، به دروغ به خدمتکاران 
و شوهرش گزارش می دهد که یوسف قصد تجاوز به او را داشته است. در نتیجه یوسف به 

زندان انداخته می شود.
یوسف در اینجا چیزی را تجربه می کند که همه ما تجربه کرده ایم: احساس رها شدن از 

سوی خدا، حتی در این زمان دشوار، »خداوند با یوسف بود« )پیدایش ۳۹: ۲۱(.
رسانجام، خداوند وارد عمل می شود، و بر رابطه یوسف با افرس زندان تأثیر می گذارد. 
خداوند در اینجا نیز مانند خانه ارباب یوسف، او را برکت می دهد. او آشکارا مردی با عطایای 
خداوندی و الیق است و اکنون، با وجود رشایط بدتر )باالخره، قبالً، او هنوز یک برده بود!(، 
او به دنبال بهرتین استفاده از موقعیت خود است. با اینحال، عطایای او هر چه باشند، آیات 
به وضوح نشان می دهد که در نهایت فقط خدا بود که موفقیت را برای او به ارمغان آورد. 
»و رئیس زندان با آنچه به دست یوسف سپرده بود، کاری نداشت، زیرا خداوند با یوسف بود، 
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و او را در هر چه می کرد، کامیاب می ساخت« )پیدایش ۳۹: ۲۳(. چقدر مهم است که همه 
کسانی که با استعداد هستند، همه کسانی که »موفق« هستند، به یاد داشته باشند که هر 

آنچه که دارند از کجا می آید!

اهریمنِی همسر  برابر خواسته های  را بخوانید� یوسف چگونه در  تا 1۲  پیدایش ۳۹: ۷ 
فوطیفار مقاومت کرد؟ چرا یوسف بطور خاصی گفت که چنین عملی، گناهبر ضد خداست؟ 

او از شناخت ماهیت گناه چه حکمتی از خود نشان می دهد؟

۱۹ خرداد      پنجشنبه      

رویاهای فرعون
پیدایش 4۰: 1 تا 41: ۳۶ را بخوانید� خواب های فرعون با خواب افرسان او چه ارتباطی دارند؟ 

اهمیت این تشابه چیست؟

 

ماهیت مشیتی و نبوی وقایع همچنان ادامه دارد. با گذشت زمان، یوسف مسئولیت زندانیان 
را بر عهده می گیرد، دو نفر از آنها افرسان سابق فرعون، پیشخدمت و نانوا بودند )پیدایش ۴۱: 
۹ تا ۱۱(. هر دوی آنها از رویاهایی که منی توانند آن ها را درک کنند، نگران هستند، زیرا »کسی 

نیست آنها را تعبیر کند« )پیدایش ۴۰: ۸(. سپس یوسف خوابهای آنها را تعبیر می کند.
به موازات رویاهای دو تن از کارکنان دربار، فرعون نیز دو خواب می بیند که هیچ کس 
منی تواند آنها را تعبیر کند )پیدایش ۴۱: ۱ تا ۸(. ساقی در آن لحظه به مشیت خدا،  یوسف را 

به یاد می آورد و او را به فرعون توصیه می کند )پیدایش ۴۱: ۹ تا ۱۳(. 
همسو با دیگر رویاها، فرعون نیز مانند کارکنان دربار مضطرب است، و مانند آنها رویاهای 
خود را آشکار و بیان می کند )پیدایش ۴۱: ۱۴ تا ۲۴( و یوسف آنها را تعبیر می کند. مانند 
رؤیاهای کارکنان دربار، رویاهای فرعون هم منادهای مشابهی را نشان می دهند: دو گله گاو 
)فربه و الغر( درست هامنطور که دو دسته از خوشه های غالت )قطور و نازک( نشان دهنده 
دو سال هستند، یکی خوب و دیگری بد. هفت گاو، متشابه با هفت دسته از خوشه ها هستند 
و هامن پیام را تکرار می کنند، که دلیلی بر منشأ الهی آنهاست، درست مانند رویاهای یوسف 

)پیدایش ۴۱: ۳۲؛ مقایسه با پیدایش ۳۷: ۹(.
گرچه یوسف کسی است که خواب را برای فرعون تعبیر کرد، اما، همچنین یوسف اطمینان 
حاصل می کند که فرعون بداند که این خدا، الوهیم، بوده که کارهایی را که خود انجام می 
دهد را به پادشاه نشان داده است )پیدایش ۴۱: ۲۵، ۲۸(. همچنین به نظر می رسد که فرعون 
به رسپرستی  را  گیرد شخصی  می  تصمیم  که  هنگامی  زیرا  است،  کرده  دریافت  را  پیام  این 

رسزمین مرص منصوب کند، استدالل او چنین بود:
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 »چون خدا تعبري خوابها را به تو آشكار كرده است، پس داناترين و حكيم ترين شخص تو 
هستی. هم اكنون تو را بر اين امر مهم می گامرم. تو شخص دوم رسزمني مرص خواهی شد و 

فرمانت در رسارس كشور اجرا خواهد گرديد« )پیدایش ۴۱: ۳۹، ۴۰(.
چه جالب: به لطف خدا، مقام یوسف از حاکمی خانه فوطیفار به حاکمیت بر زندان و 
سپس به حاکمیت بر متام رسزمین مرص ارتقا پیدا می کند. چه داستان قدرمتندی در مورد اینکه 
چگونه، حتی در زمانیکه رشایط وحشتناک به نظر می رسد، مشیت های الهی آشکار می شوند.

به  که  در حالی  کنیم،  اعتماد  او  و وعده های  به خدا  که  بگیریم  یاد  چگونه می توانیم 
ظاهراز سوی خدا مقدر نشده اند، و در واقع، خدا ساکت به نظر می رسد؟

۲۰ خرداد      جمعه      

ــن جــی وایــت، فصــل »یوســف در مــرص«، صفحــات ۲۱۳ تــا  اندیشــه ای فراتــر: اِل
ــا. ۲۲۳، از کتــاب مشــایخ و انبی

»یوسف و دانیال در مراحل ابتدائی زندگی خود، درست زمانی که در حال عبور از نوجوانی 
به بزرگسالی بودند، از خانه و کاشانه خود دور  شدند و به عنوان اسیر به رسزمین های بت 
پرست منتقل گردیدند. به خصوص یوسف در معرض وسوسه هایی بود که تغییرات بزرگی 
و  دردانه  عزیز  پدر، کودکی  در خانه  یوسف،  داشت.  به همراه  او  برای  را  اقبال  و  از بخت 
محبوب؛ در خانۀ فوطیفار غالم، و سپس امینو معارش ؛ مردی اهل کار و پیشه، سواد آموخته ، 
دور اندیش، مردمی؛ در سیاه چال فرعون، یک زندانی دولتی، بی گناه و قربانی بی عدالتی، و 
ناامید از اثبات بی گناهیش یا امید به آزادی؛ فراخوانده می شود تا در یک بحران بزرگ، ملتی 

را رهربی کند - چه چیزی او را قادر ساخت که درستی و متامیت خود را حفظ کند؟  .  .  .
»یوسف در کودکی عشق و ترس از خدا را آموخته بود. غالباً در چادر پدرش، زیر ستارگان 
آسامن سوریه، داستان رؤیای شبانه یعقوب در بیت ئیل، نردبانی که از آسامن به زمین وصل 
بود، نزول و صعود فرشتگان، و از او، کسی که از عرش باال خود را بر یعقوب آشکار کرده بود، 
برای او گفته شده بود. به او داستان درگیری یعقوب در کنار رود یبوق گفته شده بود، زمانی 

که یعقوب با انکار از گناهان، پیروز و فاتح ایستاد و لقب مبارز با خدا را دریافت کرد.
»زندگی پاک و ساده یوسف، پرسی چوپان که از گله های پدرش نگهداری می کرد، باعث 
رشد قدرت و توانایی جسمی و فکری او شده بود. او بوسیله ارتباط با خدا از طریق طبیعت و 
مطالعه حقایق بزرگی که به عنوان امانتی مقدس از پدر به پرس منتقل شده بود، قدرت ذهن 

و استحکام و پایداری در حفظ اصول را کسب کرده بود.
از خانه کودکی  را  بحران زندگی خود، هنگامی که آن سفر وحشتناک  میان  »یوسف در 
خود در کنعان به اسارتی که در مرص در انتظارش بود، انجام می داد، برای آخرین بار بر فراز 
تپه هایی که خیمه های خویشاوندانش در آن نهفته بودند، نگاه کرد، او خدای پدرش را به یاد 
آورد. او درس های دوران کودکی اش را به یاد آورد و روحش از عزم برای اثبات حقیقت خویش 



111

)الن جی. وایت،   - کند.«  پادشاه آسامن عمل  تابع  و  مانند مطیع  تا همیشه   - آمد  به وجد 
آموزش، ص ۵۱، ۵۲(.

سواالتی برای بحث:

1� یوسف را با دانیال و عیسی مقایسه کنید� وجه اشتراک آنان چیست؟ چگونه یوسف 
و دانیال، به شیوه خود، جنبه هایی از عیسی و اینکه عیسی چگونه خواهد بود را آشکار 

می کنند؟

۲� در کالس، در مورد سوال پایان مطالعه روز پنجشنبه صحبت کنید�  چگونه یاد می گیریم 
که به خدا اعتماد کنیم، وقتی همه چیز برای ما به خوبی پیش نمی رود همانطور که آنها 

در نهایت برای یوسف به خوبی پیش رفتند؟
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داستانهای ایامنداران
۲۱ خرداد

یک هدیه ابدی
توسط اندرو مک چسنی

یک مصیبت، باعث شد تا زندگی ویشالینی دگرگون شود وقتی که والدینش، 
به خاطر سوء تفاهمی که در بین اقوام دور پیش آمده بود از هم طالق گرفتند. 
مادرش خداحافظی کرد.  از  ناراحتی  با  را گرفت،  او  پدرش حضانت  آنکه  از  پس 
سالها قبل، پدرش دوباره ازدواج کرده بود و ویشالینی مادرناتنی داشت. ویشالینی 

احساس تنهایی می کرد.
مادرناتنی جدیدش اصال از مادرش خوشش منی آمد.

قابل  برای مالقاتهای غیر  او هم  ویشالینی عمیقا مادرش را دوست داشت و 
پیش بینی چشم انتظار او بود. ویشالینی لبخند می زد و مادرش را بغل می کرد. 
مادرش هم لبخند می زد و او را بغل می کرد. اغلب اوقات مادرش برایش چیز 
دیگری داشت. برایش چند عدد هدیه می آورد. درحالیکه به دستان کوچک او چند 

شیرینی می گذاشت می گفت:»برایت چیزی دارم«.
از  داشت،  می  دوست  را  هدایا  او  زد.  می  لبخندی  خوشحالی  با  ویشالینی 
شیرینی ها هم خوشش می آمد. اما قبل از آنکه آنها را بخورد، مادرناتنی اش آنها 

را بر می داشت و با تندخویی می گفت:»اجازه نداری هدیه ای از او بگیری«.
ویشالینی احساس تنهایی زیادی می کرد. اوآنقدر بزرگ شد که به سن بلوغ 
رسید و پدرش او را فرستاد تا درمدرسه شبانه روزی در بخش دیگری از ایالت تامیل 
نادو درس بخواند. ترک کردن خانه برای بار اول ترسناک بود؛ اما ویشالینی از اینکه 
از تنشهای خانواده دور می شد و در بین بچه ها و معلامن صمیمی بود خرسند 
بود. با گذشت هفته ها، او به طور مخصوص به کسی که بچه ها به او »خدای 
حقیقی« می گفتند عالقمند شد. او می خواست تا دراین باره بیشرت بداند، پس 

رشوع به یادگرفنت در باره عیسی منود.
امروز ویشالینی عیسی را دوست خود می خواند و می گوید دیگر هرگزاحساس 
با شام  این عرص  پایان  تنهایی منی کند. چرا؟ چون عیسی وعده داده است:»وتا 
هستم«)متی باب ۲۸ آیه ۲۰(. ویشالینی هدیه ای دارد که هیچ کسی منی تواند 

آنرا از او بگیرد.
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مدرسه  دخرتانه  خوابگاه  تا  کرد  کمک  که  سیزدهم   سبت  خاطرهدایای  به 
ویشالینی به نام مدرسه راهنامیی عالی ِمموریال جیمزواقع در ایالت تامیل نادو 
درجنوب رشقی هندوستان باسازی شود سپاسگزاریم. خوابگاه جدید باعث شد تا 
ویشالینی و دیگردخرتان از ساختامن مخروبه بیرون بیایند که دیگر جای امن و 

بهداشتی برای زندگی محسوب منی شد.
کلیسای  رفت«  خواهم  »من  راهربدی  برنامه  جزئیات  بشارتی  داستان  این 
ادونتیست روز هفتم شامره ۲ را ترشیح می کند:»برای تقویت و تنوع بخشیدن در 
توسعه ادونتیست در شهرهای بزرگ، در محدوده پنجره ۱۰-۴۰، در میان مردمی 
که در دسرتسی نیستند یا تحت دسرتسی هستند و برای مذاهب غیر مسیحی و 
برای مذاهب غیر مسیحی«؛ هدف بشارتی شامره ۳، »رشد منابع برای بشارت در 
میان مذاهب غیر مسیحی و سیستم های اعتقادی که در اولویت باال قرار دارد؛ و 
هدف رشد روحانی شامره ۷»برای یاری رساندن به نوجوانان و جوانان تا خدا را در 
اولویت قرار دهند و از جانبینی کتاب مقدسی الگو بگیرند«. برای اطالعات بیشرت 

 IWillGo2020.org :به وب سایت زیر مراجعه کنید



114

۲۱ – ۲۷ خرداد   درس دوازدهم   

یوسف، امیِر مرص

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۴۱: ۳۷ تا ۴۶؛ اول پادشاهان ۳: ۱۲؛ پیدایش ۴۲؛ رومیان ۵: ۷ 

تا ۱۱؛ پیدایش ۴۳؛ پیدایش ۴۴؛ پیدایش ۴۵.

آیه حفظی: »پس فرعون به یوسف گفت: »بنگر که تو را بر متامی رسزمین مرص گامشته ام« 
)پیدایش 41: 41(�

یوسف اکنون رهرب مرص است و برادرانش بدون اینکه بدانند او کیست در برابر او تعظیم 
خواهند کرد )پیدایش ۴۲(. برادران یوسف زمانی که او آنها را مجبور به بازگشت با بنیامین 
کند، خود را فروتن خواهند ساخت )پیدایش ۴۳(، و - هنگامی که پای امنیت و جان بنیامین 
در میان است، آنها می ترسند، و خود را مرعوب می یابند )پیدایش ۴۴( و در برابر این مرد 
قدرمتند، که او را »شبیه فرعون« می بینند، درخواست فیض و رحمت خواهند کرد. در پایان، 
هنگامی که یوسف هویت خود را فاش می کند، آنها خواهند فهمید که علیرغم کاری که انجام 

داده اند، خداوند از همه چیز برای خیریت آنها استفاده کرده است.
جالب اینجاست که متام حوادث بعدی که قرار بود درباره موفقیت یوسف باشد، بیشرت 
درباره توبه برادرانش است. رفت و آمدهای آنها بین یوسف و پدرشان و موانعی که با آنها 
روبرو می شوند، آنها را به یاد اعامل زشت خود نسبت به یوسف و پدرشان می اندازد و به 
گناهی که به خدا ورزیده اند پی می برند. برادران یوسف متام آن تجربه را به عنوان یک تنبیه 
قضاوت الهی در زندگی می بینند. و با اینحال، رسانجام احساسی تکان دهنده، که همه را به 
گریه و شادی می اندازد، علیرغم اعامل رشورانه غیرقابل توجیه آنها، حاوی پیام بخشش برای 

آنان می باشد.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۸ خرداد – ۱۸ ژوئن آماده شوید.



11۵

۲۲ خرداد      یکشنبه      

ظهور قدرت یوسف
برای یوسف، رویاهای فرعون آنچه را که خدا » در رُشُِفانجام است« آشکار می کند )پیدایش 
۴۱: ۲۸(. اما یوسف از فرعون منی خواهد که به خدای او ایامن بیاورد. در عوض، پاسخ فوری 
یوسف اقدام به عمل است. یوسف یک برنامه اقتصادی پیشنهاد می کند. جالب اینجاست که 
فرعون فقط بخش اقتصادی سخنان یوسف را به خاطر سپرده است، که به نظر می رسد بیشرت 

به درس اقتصادی او عالقه مند است تا معنای روحانی رویا و نقش خداوند در ایجاد آن.

پیدایش 41: ۳۷ تا ۵۷ را بخوانید� نقش خداوند در موفقیت یوسف چیست؟

 

فرعون یوسف را به امیری منصوب می کند نه به این دلیل که رویاهای او را به درستی 
تعبیر و مشکل آینده رسزمین او را آشکار کرده است، بلکه به این دلیل که او راه حلی برای 
و  که خادمان  ۴۱: ۳۷(،نظری  )پیدایش  بود  پسندیده«  را  او  »پیشنهادات  و  دارد،  آن مشکل 
خدمتگزاران فرعون نیز آنرا قبول داشتند. به نظر می رسد انتخاب فرعون بیشرت عملگرایانه 
با این حال، فرعون تشخیص می دهد که »روح خدا« )پیدایش ۴۱: ۳۸(  بوده تا مذهبی. و 
در یوسف حضور دارد که می تواند به عنوان صاحب »بصیرت و حکمت« شناخته می شود 
)پیدایش ۴۱: ۳۹( بیانی که مشخص کننده حکمتی است که خدا می دهد )به پیدایش ۴۱: ۳۳ 

مراجعه کنید؛ با اول پادشاهان ۳: ۱۲ مقایسه کنید(.
متام جزئیات گزارش شده در منت کتاب مقدس با وضعیت تاریخی مرص در آن زمان مطابقت 
دارد. از نظر سیاسی، این واقعیت که فرعون یوسف را به عنوان صدراعظم منصوب می کند، در 

مرص کهن، طبق مستندات، به صدارت رسیدن خارجیان نامعمول نبوده است. 
هفت سال آینده سالهای فراوانی هستند به گونه ای که تولید غالت »بی اندازه« می شود 
)پیدایش ۴۱: ۴۹( که نشانه ای از اراده و مشیت ماوراء طبیعی است. مقایسه یا تشبیه »مثل 
ریگ دریا« )پیدایش ۴۱: ۴۹( نشان می دهد که این برکت خداست )پیدایش ۲۳: ۱۷(. یوسف 
شخصاً آن برکت را در مثربخشی خود نشان می دهد، اتفاقی که حضور هامن خدا را در پشت 
این دو پدیده نشان می دهد. یوسف دو پرس دارد که نام آنها نشان دهنده تجربه یوسف از 
اراده و مشیت الهی است که خاطره درد را به شادی )منسی(، و مصایب پیشین را به باروری 
)افرایم( تبدیل کرده است. چه مثال قدرمتندی از این که چگونه خدا برخی چیزهای بد را به 

چیزهای بسیار نیکو تبدیل می کند!

چــه راه هایــی وجــود دارنــد کــه دیگــران بایــد بتواننــد از روی نــوع زندگــی مــا، واقعیــت 
خــدای مــا را ببیننــد؟



11۶

۲۳ خرداد      دوشنبه      

یوسف با برادرانش روبرو می شود
پیدایش 4۲ را بخوانید� در اینجا چه اتفاقی می افتد و چگونه خواست و مشیت خدا را آشکار 

می کند، حتی با وجود رشارت و بدکرداری انسان؟

 

قحطی، یعقوب را مجبور می کند که پرسانش را برای خرید غله به مرص بفرستد. از قضا، این 
یعقوب است که نخستین گام را بر می دارد و پیشنهاد این سفر را می دهد )پیدایش ۴۲: ۱(. 
پیرمرد نگون بخت، قربانی رشایط خارج از کنرتل خود، ناخودآگاه، زنجیرۀ شگفت انگیزی از وقایع 
را به راه می اندازد که منجر به پیوسنت او به پرسی می شود که مدت ها برایش سوگواری کرده بود.

ماهیت الهی این دیدار از طریق دو نهاد اصلی مشخص می شود. اول، به عنوان تحقق 
رویاهای یوسف دیده می شود. واقعه ای نبوی که در رویاهای نبوی یوسف پیش بینی شده 
بود: »خوشه های تو ... در برابر من تعظیم می کنند« )پیدایش ۳۷: ۷(، اکنون در حال وقوع 
است. یوسف به عنوان »حاکم والیت« )پیدایش ۴۲: ۶( و »رسور زمین« )پیدایش ۴۲: ۳۰، ۳۳( 
شناخته می شود. موقعیت قدرمتند یوسف در تضاد با برادران نیازمند او باعث می شود که »در 
برابر او تعظیم کردند، و روی بر زمین نهادند« )پیدایش ۴۲: ۶(، هامن ۱۰ برادری که یوسف را 

به خاطر رویاهایش مسخره کردند و در تحقق آن تردید داشتند )پیدایش ۳۷: ۸(. 
ثانیاً، این مالقات تقدیری به عنوان یک عمل متقابل توصیف می شود. بازخورد های زبانی 
و موضوعی بین این دو رویداد بر ویژگی تالفی عادالنه تأکید می کند. عبارت »به یکدیگر 
گفتند« )پیدایش ۴۲: ۲۱(، زمانی که آنها رشوع به توطئه علیه یوسف کردند نیز بکار برده شده 
بود )پیدایش ۳۷: ۱۹(. سکونت موقتی برادر در زندان )پیدایش ۴۲: ۱۷( بازتاب سکونت موقتی 
یوسف در زندان است )پیدایش ۴۰: ۳، ۴(. در واقع، برادران یوسف آنچه را که در حال حارض 
برایشان اتفاق می افتد، به کاری که شاید ۲۰ سال پیش با برادرشان کردند، ربط می دهند. و 
به یکدیگر گفتند: »براستی که ما در خصوص برادر خود تقصیرکاریم. زیرا آنگاه که او به ما 
التامس می کرد، تنگی جانش را دیدیم، ولی گوش نگرفتیم. از همین روست که به این تنگی 

گرفتار آمده ایم« )پیدایش ۴۲: ۲۱(.
سخنان رئوبین،مبنی بر اینکه »اکنون باید برای خون او حساب پس دهیم« )پیدایش ۴۲: 
۲۲(، که طنین انداز هشدار قبلی او مبنی بر »خون نریزید« می باشد )پیدایش ۳۷: ۲۲(، تقویت 

کننده پیوندی است بین آنچه اکنون با آن مواجه بودند و آنچه که قبال انجام داده بودند. 

مطمئناً اکثر ما کارهایی انجام داده ایم که برای آنها متاسف هستیم� تا حد امکان چگونه 
می توانیم کارهایی را که انجام داده ایم جبران کنیم؟ همچنین، چرا پذیرفتن وعده های خدا 

در مورد بخشش از طریق عیسی برای ما بسیار حیاتی است )رومیان ۵: ۷ تا 11 را ببینید(؟



11۷

۲۴ خرداد      سه شنبه      

یوسف و بنیامین
یعقوب به راحتی اجازه منی دهد که تنها یادگار باقی مانده از همرسش راحیل برود. او می 
ترسید که او را از دست بدهد، هامنطور که قبالً یوسف را از دست داده بود )پیدایش ۴۳: ۶ 
تا ۸(. فقط زمانی که دیگر غذایی وجود نداشت )پیدایش ۴۳: ۲( و زمانی که یهودا متعهد شد 
که بازگشت بنیامین را تضمین کند )پیدایش ۴۳: ۹(، رسانجام یعقوب برای دیدار دوم آنان از 

مرص رضایت داد و به بنیامین اجازه داد تا با برادرانش برود.

پیدایش باب 4۳ را بخوانید� حضور بنیامین چه تأثیری بر روند وقایع داشت؟

 

حضور بنیامین بر وقایع غالب بود. وقتی همه برادران در مقابل یوسف می ایستند، بنیامین 
تنها کسی است که یوسف او را  می بیند )پیدایش ۴۳: ۱۶(. بنیامین تنها کسی است که »برادر« 
نامیده می شود )پیدایش ۴۳: ۲۹(. در حالی که بنیامین به نام خوانده می شود، همه برادران 

دیگر مشخص نیستند؛ آنها به سادگی به عنوان »مردان« نامیده می شوند )پیدایش ۴۳: ۱۶(.
یوسف بنیامین را »پرسم« می خواند تا محبت خود نسبت به او را بطرز خاصی ابراز کند 
)پیدایش ۴۳: ۲۹؛ مقایسه با پیدایش ۲۲: ۸(. هنگامیکه یوسف بنیامین را برکت می دهد برکت 
او به »فیض« اشاره دارد )پیدایش ۴۳: ۲۹(، که یادآور التامس او برای فیض است، که در کار 
نبود )پیدایش ۴۲: ۲۱(. یوسف فیض و رحمتی را که از دیگر برادرانش دریافت نکرده بود به 

بنیامین باز می گرداند. 
در حالی که برادران یوسف می ترسند که به خاطر پولی که برگردانده شده است به زندان 
بیفتند، یوسف به دلیل حضور بنیامین برای آنها ضیافتی آماده می کند. گویی بنیامین بر کل 
اوضاع تاثیر نجاتبخش داشت. هنگامی که همه برادران بر اساس سن خود و رعایت قوانین 
رشافتی می نشینند، این بنیامین، کوچک ترین است که پنج برابر بیشرت از همه برادران دیگر 
به او غذا داده می شود )پیدایش ۴۳: ۳۳، ۳۴(. با این حال، این محبت به بنیامین، آنها را آزار 
منی دهد، برخالف زمانی که یوسف سال ها پیش مورد عالقه پدرش بود، که منجر به اعامل 

وحشتناک آنها نسبت به برادر ناتنی و پدرشان شد )پیدایش ۳۷: ۳، ۴(. 
»با این محبت و لطفی که به بنیامین نشان داده شد یوسف می خواست بداند که حسادت 
برادران نسبت به او برانگیخته می شود یا نه. آنان به گامن اینکه یوسف زبانشان را منی فهمد، 
با یکدیگر آشکارا به سخن پرداختند و بدین ترتیب یوسف فرصت یافت تا از احساسات واقعی 
آنان با خرب شود. هم چنین او قصد داشت تا ایشان را امتحان کند بنابراین پیش از عزیمت 
ایشان دستور داد تا جام نقره او را به طور پنهانی در کیسه بنیامین پنهان کنند« )الن جی وایت، 

مشایخ و انبیا، صفحات ۲۲۸ و ۲۲۹(.



11۸

۲۵ خرداد      چهارشنبه      

جام نقره
پیدایش باب 44 را بخوانید� چرا یوسف جام نقره را در کیسه بنیامین گذاشت نه در کیسه 

یکی دیگر از برادرانش؟

 

این داستان به موازات داستان قبلی است. مانند قبل، یوسف دستورات خاصی می دهد. و 
بار دیگر کیسه های مردان را پر از آذوقه می کند. اما این بار یوسف دستور عجیبی را اضافه 

می کند، مبنی بر این که جام گرانبهای او را در کیسه بنیامین بگذارند.
بنابراین رویدادها مسیر دیگری را طی می کنند. در حالی که در سفر قبلی، برادران به 
به مرص  یوسف  با  رویارویی  برای  باید  اکنون  بیاورند،  با خود  را  بنیامین  تا  بازگشتند  کنعان 
برگردند. در حالی که در موقعیت قبلی، همه برادران یک چیز را در کیسه های خود یافتند، 
اکنون بنیامین به عنوان کسی که جام یوسف را در اختیار دارد، شناسایی می شود. به طور 
اکنون  به جام یوسف دسرتسی داشت،  افتخاری  به عنوان مهامن  بنیامین که  ای،  غیرمنتظره 

مظنون است و به اتهام رسقت آن کاالی گرانبها متهم شده است. او به زندان خواهد رفت.
اینکه یوسف از جام جادویی استفاده می کرد، نه به این معنی که به قدرت آن ایامن داشت. 
یوسف »هرگز ادعا نکرده بود که قدرت غیبگوئی دارد ولی می خواست تا آنان باور کنند که او می 

تواند رازهای زندگی آنان را بخواند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۲۲۹(.
جام جادویی برای یوسف بهانه و دست آویزی بود تا خاطرنشان سازد که آنچه فراطبیعی است 
بر اوضاع حاکم است و بدین ترتیب در قلب برادرانش احساس گناه نسبت به خدا را بیدار کند. 
یهودا پیام ضمنی یوسف را اینگونه تفسیر می کند، زیرا او به  رشارت و گناهی اشاره می کند که 
خدا در آنها یافته است )پیدایش ۴۴: ۱۶(. همچنین، دزدیدن آن جام گرانبها مجازات سختی را که 
برای آن در نظر گرفته میشود توجیه می کند و بدین ترتیب اندیشه برادران دیگر را امتحان کنید.

و غم مشرتک  درد  در یک  آنها  است. همه  توجه  قابل  برادران  واکنش  و  شدت عواطف 
بنیامین هم مانند یوسف گم شود و مانند او به مرص برده شود با  اینکه  از  هستند و ترس 
اینکه او نیز مانند یوسف بی گناه بود. به همین دلیل است که یهودا پیشنهاد می کند که او 
را به عنوان برده »به جای« بنیامین نگاه دارند )پیدایش ۴۴: ۳۳(، هامنطور که قوچ »به جای« 
اسحاق بی گناه قربانی شده بود )مقایسه کنید با پیدایش ۲۲: ۱۳(. یهودا خود را به عنوان یک 
قربانی، جایگزین  معرفی می کند که هدف آن دقیقاً مقابله با آن »بالیی« است که پدرش را 

از پای در می آورد )پیدایش ۴۴: ۳۴(.

کدام اصل محبت، همانطور که در پاسخ یهودا نشان داده شده است، در فرآیند جایگزینی 
را  رستگاری  و  نجات   مقدسی  کتاب  الهیات  ایده  چگونه  محبت  نوع  این  است؟  حاکم 

توضیح می دهد؟ )رومیان ۵: ۸ را ببینید�(
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۲۶ خرداد      پنجشنبه      

»منم یوسف برادر شام«
پیدایش باب 4۵ را بخوانید� در این داستان چه درس هایی از محبت، ایامن و امید می توان یافت؟

 

درست در هامن لحظه، هنگامی که یهودا در مورد »بالیی« که بر »اَبی«، »پدرم« خواهد 
افتاد صحبت کرد )پیدایش ۴۴: ۳۴(، یوسف »فریاد برآورد« )پیدایش ۴۵: ۱(. و سپس »خود را 
به برادرانش معرفی کرد«. این عبارت، که اغلب برای اشاره به عیان ساخنت خود خدا به کار 
می رود )خروج ۶: ۳، حزقیال ۲۰: ۹(، نشان می دهد این خداست که همچنین خود را در اینجا 
آشکار کرده است. یعنی خداوند نشان داده بود که مشیت و اراده او حاکم است، حتی با وجود 

ضعف ها و ناتوانی های انسانی.
برادران یوسف منی توانند آنچه را که می شنوند و می بینند باور کنند. بنابراین، یوسف 
موظف است که تکرار کند: »من برادر شام یوسف هستم« )پیدایش ۴۵: ۴(، و تنها بار دوم، 
زمانی که کلامت رصیح و دقیق او مبنی بر اینکه من »هامن که او را به مرص فروختید« هستم 

را می شنوند، ایامن می آورند )پیدایش ۴۵: ۴(.
دارد که  به خدا  اشاره  این   .)۵ )پیدایش ۴۵:  مرا فرستاد«  اعالم کرد: »خدا  سپس یوسف 
هدفی دوگانه دارد. این نه تنها به برادرانش اطمینان می دهد که یوسف نسبت به آنها احساس 
بدی ندارد؛ این همچنین اعرتاف عمیق ایامن و ابراز امیدواری است، زیرا کاری که آنها انجام 

دادند برای »رهایی عظیم« و بقای »آیندگان« رضوری بود )پیدایش ۴۵: ۷(.
سپس یوسف از برادرانش می خواهد که نزد پدرش بروند تا او را برای آمدن به مرص آماده 
کنند. او دعوت خود از آنان را با کلامت خاص در مورد مکانی که در آن »سکونت خواهند 
کرد«، یعنی جوشن، معروف به چراگاه غنی او، »بهرتین زمین« همراه می کند )پیدایش ۴۵: ۱۰، 
۱۸، ۲۰(. او همچنین کار انتقال آنها به مرص را به عهده می گیرد: ارابه هایی تهیه می شود، که 
وقتی چشم یعقوب به آنها می افتد در نهایت یعقوب متقاعد می شود که پرسانش در مورد 
آنچه اخیراً تجربه کرده اند به او دروغ نگفته اند )پیدایش ۴۵: ۲۷(. یعقوب این اثبات مشهود 
را به عنوان شاهدی آشکار بر زنده بودن یوسف می داند، و این برای او کافی است تا جانی 

دوباره یابد )مقایسه کنید با پیدایش ۳۷: ۳۵ مقایسه شود با پیدایش ۴۴: ۲۹(. 
االن اوضاع خوب است. ۱۲ پرس یعقوب زنده هستند. اکنون یعقوب »ارسائیل« نامیده می 

شود )پیدایش ۴۵: ۲۸(، و اراده و مشیت خدا به شیوه ای قدرمتند آشکار شده بود.

بله، یوسف نسبت به برادرانش بخشنده و رئوف بود� او می توانست این چنین باشد� با 
این حال، چگونه یاد می گیریم که نسبت به کسانی که شرارتشان نسبت به ما به خیریت  

و موفقیت ما همچون یوسف منجر نشده است، مهربان باشیم؟
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۲۷ خرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: در طول هزار سال بین رستاخیز اول و دوم، داوری رشیران انجام 
می گیرد. پولس رسول به این داوری به عنوان واقعه ای که بعد از ظهور دوم صورت می گیرد 
اشاره می کند: »درباره هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا اینکه خداوند بیاید. او آنچه را 
که اکنون در تاریکی نهان است، در روشنایی عیان خواهد کرد و نیت های دلها را آشکار خواهد 
ساخت« )اول قرنتیان باب های ۴ و ۵(. دانیال اعالم می کند وقتی قدیم االیام آمد »داوری 
به مقدسان حرضت اعلی تسلیم شد« )دانیال ۷: ۲۲(. در این وقت عادالن چون پادشاهان و 
کاهنان برای خدا سلطنت خواهند منود. یوحنا در مکاشفه می گوید: »تخت هایی دیدم که بر 
آنها کسانی نشسته بودند که حق داوری به آنان سپرده شده بود« و »در سلک کاهنان خدا 
و مسیح خواهند ماند و با او هزار سال سلطنت خواهند کرد« )مکاشفه ۲۰: ۴ و ۶(. طبق 
پیشگویی پولس در این زمان است که »مقدسین دنیا را داوری خواهند کرد« )اول قرنتیان ۶: 
۲(. آنها در اتحاد با مسیح، رشیران را داوری خواهند منود و اعاملشان را با کتاب احکام، کتاب 
مقدس مقایسه می کنند و در مورد هر پرونده مطابق با اعامل انجام گرفته در بدن تصمیم 
گیری می کنند. آنگاه سهمی که رشیران باید عذاب ببینند مطابق اعاملشان به اجرا در آمده و 
در مقابل اسامی آنها در کتاب مرگ ثبت می گردد. شیطان و فرشتگانش نیز توسط مسیح و قوم 
او محاکمه می شوند. پولس می گوید: »آیا منی دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟« 
)آیه ۳(. و یهودا اعالم می دارد که: »و فرشتگانی را نیز که مقام واالی خود را حفظ نکردنُد 
بلکه منزلگاه مناسب خویش را ترک گفتند، به زنجیرهای ابدی کشیده و برای محاکمه در آن 

روز عظیم، در تاریکی مطلق نگاه داشته است« )یهودا آیه ۶(.

سواالتی برای بحث: 

1� در کالس، روی سوال پایان مطالعه روز پنجشنبه تمرکز کنید� آیا فکر می کنید که یوسف نسبت 
به برادرانش باز اینقدر رئوف و بخشنده بود، اگر همه چیز برایش به خوبی پیش نمی رفت؟ البته، 
نمی توانیم به طور قطع بدانیم، اما چه نشانه هایی، در صورت وجود، در کل داستان یوسف، نوع 

شخصیت یوسف را برای ما آشکار می کند که می تواند به توضیح بخشندگی او کمک کند؟

۲� به چه صورتهایی می توانیم در یوسف نوعی طلیعه و پیش درآمد مسیح و آنچه مسیح از 
سر گذرانده است را ببینیم؟

۳� یوسف برادران خود را آزمایش کرد� خدا به چه روشهای مشابهی ما را امتحان می کند؟

4� حتی پس از گذشت آن همه سال، برادران یوسف متوجه گناه خود در مورد آنچه در 
حق یوسف کرده بودند، شدند� قدرت احساس گناه چه چیزی به ما می آموزد؟ و اگر چه 
می توانیم بخشیده شویم و بخشش خدا را بپذیریم، اما چگونه یاد می گیریم که خودمان 

را ببخشیم، مهم نیست چقدر الیق و سزاوار این بخشش نیستیم
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داستانهای ایامنداران
۲۸ خرداد

من خواهم رفت!
توسط اندرو مک چسنی

خرب مرگ غم انگیز داوطلب آمریکایی کریستین الیزابت ُولکات با رضبات چاقو 
به هنگام پیاده روی در جزیره به نام یاپ در اقیانوس آرام در محوطه دانشگاه 
ادونتیست که در آن درس می خواند پخش شد. دانشگاه در شهر کالج ِدیل در 
تِِنسی دانشجویان زیادی را که داوطلب بودند در طی سالیان فرستاده بود و حاال 

دانشجویان متفرق شده اند.
مرد  یک  توسط  آموزش  رشته  دانشجوی  اینکه  از  پس  دانشجویان  از  بعضی 

مست کشته شد گفتند:»ما نخواهیم رفت«. بیش از حد خطرناک هست!
دیگران سخنان پدر کلیسای مسیحی ترتولیان را به خاطر آوردند که در کتاب 
نربد عظیم نوشته است: »هرچه بیشرت ما را از بین بربید، تعدادمان فزونی می یابد؛ 

خون مسیحیان چون بذر است«)صفحه ۴۱(.
ــامن کِرســنِت حرمــت  ــرای ای ــا ب ــم رفــت! م آن دانشــجویان گفتند:»مــا خواهی

قائــل مــی شــویم«.
را  بود  الهیات  دانشجوی  که  ساله   ۳۳ کروفورت  وینستون  ذهن  مباحثه  این 
مشغول خود ساخته بود. او در بعد از ظهر روز سبت در محوطه دانشگاه قدم 
می زد. او به طور تصادفی دری را بطور اشتباهی باز کرد و پیش از آنکه به خود 
برگزار شده بود.  برای دانشجویان داوطلب  یافت که  را در رویدادی  بیاید، خود 
او در مورد رویداد چیزی منی دانست اما چون آنجا بود تصمیم گرفت تا از غرفه 
بازدید کند. زنی که در غرفه بود در باره نگرانی به نیاز در تدریس زبان انگلیسی 
را  برنامه  نباشد  گفت:»اگرکسی  و  کرد  صحبت  سابق  شوروی  جامهیر  اتحاد  در 

متوقف خواهند منود«.
قلب وینستون ملس شد. قرار نبود در طی یکسال برود، اما فکر کرد که»من 

ایامن کرسنت را حرمت خواهم گذاشت. من خواهم رفت«.
او درخواست خود را فرستاد و دعوتنامه ای را برای تدریس در مسکو، روسیه 
دریافت کرد. وینستون مشتاقانه در باره کشور روسیه تحقیق کرد درحالیکه مدارک 
خود را مرتب منوده و برای تهیه بلیط هواپیام پول جمع آوری کرد. دوازده روز 
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قبل از آنکه در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۰ به مقصد برسد، دو انفجار مبب در مرتوی 
مسکوباعث شده بود تا ۴۰ نفر کشته شوند. وینستون با نگرانی به خود گفت:»من 

برای چه قرارداد امضا کردم؟«
سپس به پولس رسول اندیشید که بارها کتک خورده و به حال خود رها شده 
بود تا مبیرد. پولس ترسو نبود. او مکاشفه باب ۲۱ آیه ۸ را به یاد آورد که در آن 
نوشته شده بود بزدالن حیات ابدی را به دست نخواهند آورد. او به یاد آورد که 
چطور بارها لغزش خورده است، و به ظاهر بطور تصادفی با به رویداد دانشجویان 
داوطلب رفته بود. او کِرْسنِت را به یادآورد:»چرا باید یک مبب مرا برتساند. خدا از 
من دعوت کرد تا خدمت کنم. من خواهم رفت!« وینستون رفت و سالها بعد هم 
پشیامن نبود. او به مسیح بیشرت نزدیک شد و آن تاثیری که بردانشجویانش داشت 

تا به ابد شناخته خواهد شد. آن سال زندگی او را تغییر داد.
ادونتیست  کلیسای  برنامه راهربدی »من خواهم رفت«  بشارتی  داستان  این   
روز هفتم شامره ۱ را ترشیح می کند »احیای مفهوم رسالت جهانی و قربانی، برای 
خدمت به عنوان شیوه ای از زندگی که نه تنها شبانان بلکه همه اعضای کلیسا، پیر 
و جوان را در شادی شهادت مسیح و شاگردی درگیر می کند«. در این باره به وب 
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۲۸ خرداد تا ۳ تیر   درس سیزدهم   

بنی ارسائیل در مرص

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۴۶؛ رومیان ۱۰: ۱۲، ۱۳؛ پیدایش ۴۷؛ پیدایش ۴۸؛ اعامل ۳: 

۲۵، ۲۶؛ پیدایش ۴۹؛ فیلیپیان ۲: ۱۰؛ پیدایش ۴۹: ۲۹ – ۵۰: ۲۱.

آیه حفظی: »پس ارسائیل در رسزمین مرص و در ناحیۀ جوِشن ساکن شدند؛ و امالک در 
آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند« )پیدایش 4۷: ۲۷(�

پیدایش آخرین سالهای زندگی یعقوب و یوسف را پوشش می دهد. می بینیم که یعقوب 
در  و   ،)۴۷ )پیدایش  ساکن شود  در مرص  تا   )۴۶ )پیدایش  کند  می  ترک  را  کنعان  )ارسائیل( 
آنجا خواهد ُمرد )پیدایش ۴۹: ۲۹ تا ۵۰: ۲۱(. و با این حال، حتی با وضعیتی که مرص دارد، 

چشم انداز رسزمین موعود همچنان در قفا بزرگ جلوه می کند )پیدایش ۵۰: ۲۲ تا ۲۶(.
به محض اینکه یعقوب به مرص می رسد، فرعون را برکت می دهد )پیدایش ۴۷: ۷ تا ۱۰(. و 
بدین ترتیب )البته تا حدی( وعده ابراهیمی مبنی بر برکت یافنت ملت ها )پیدایش ۱۲: ۳( تحقق 
می یابد. بعداً، یعقوب در آستانه مرگ، پرسان یوسف را برکت می دهد )پیدایش ۴۸(. یعقوب 
همچنین پرسان خود را برکت می دهد )پیدایش ۴۹: ۱ تا ۲۸( و پیش بینی های شگفت انگیزی را 
در خصوص هر یک از آنها در زمینه ۱۲ قبیله آینده ارسائیل انجام می دهد )پیدایش ۴۹: ۱ تا ۲۹(. 
با این حال، این واقعیت که ارسائیل در تبعید، در مرص به عنوان غریبه »سکونت« دارد، با 
امید به رسزمین موعود در تنش است. و با اینکه خود کتاب پیدایش با بنی ارسائیل در مرص به 
پایان می رسد، اما برخی از آخرین سخنان یوسف به جای دیگری اشاره می کند: »آنگاه یوسف 
به برادرانش گفت: »من به زودی می میرم؛ اما به یقین خدا به یاری شام خواهد آمد و شام را از 
این رسزمین، به رسزمینی که دربارۀ آن برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد، خواهد 

برد« )پیدایش ۵۰: ۲۴(.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۴ تیر – ۲۵ ژوئن آماده شوید.
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۲۹ خرداد      یکشنبه      

یعقوب به نزد یوسف می رود
پیدایش باب 4۶ را بخوانید� اهمیت خروج یعقوب از کنعان چیست؟

 

است.  امید  از  کند، رسشار  ترک می  کنعان  در  را  زندگی خود  یعقوب محل  که  هنگامی 
اطمینان از اینکه او دیگر گرسنه نخواهد بود و از این گذشته، مژده زنده بودن یوسف باید به 

او نیروی الزم برای ترک رسزمین موعود داده باشد.
خروج یعقوب از کنعان تکرار تجربه ابراهیم است، اگرچه در مورد ابراهیم او به رسزمین 
موعود می رفت. یعقوب هامن وعده ای را می شنود که ابراهیم از خدا شنیده بود، یعنی اینکه 
خدا از او »امتی بزرگ« بوجود خواهد آورد )پیدایش ۴۶: ۳؛ مقایسه شود با پیدایش ۱۲: ۲(. 
دعوت خدا در اینجا نیز یادآور عهد خدا با ابراهیم است. در هر دو مورد، خدا از هامن کالم 
اطمینان بخش »نرتس« استفاده می کند )پیدایش ۴۶: ۳؛ مقایسه کنید با پیدایش ۱۵: ۱(، که نوید 

آینده ای باشکوه را می دهد.
فهرستی جامع از اسامی بنی ارسائیل که به مرص رفتند، از جمله دخرتانش )پیدایش ۴۶: 
۷(، وعده کرثت خداوند به ابراهیم را به یاد می آورد زمانی که حتی او هنوز فرزندی نداشت. 
این  است.  ارسائیل  کل جمعیت  بیانگر  دو پرسش(  و  یوسف  یعقوب،  )شامل  »هفتاد«  عدد 
»متام ارسائیل« است که به مرص می رود. همچنین قابل توجه است که عدد ۷۰ با تعداد ملل 
مطابقت دارد )پیدایش ۱۰(، و این نشان می دهد که رسنوشت همه ملت ها نیز در گرو سفر 

یعقوب به مرص است.
نقشه  کاملرت  از صلیب و مکاشفه  بعد آشکارتر خواهد شد، پس  تنها سالها  این حقیقت 
نجات، که البته برای همه برشیت، در همه جای خلقت، و نه فقط برای فرزندان ابراهیم بود.

به عبارت دیگر، هر چقدر هم که داستان ها در مورد این خانواده، نسل ابراهیم،   و هر 
درس روحانی که می توانیم از آنها بگیریم جالب باشد، این گزارش ها در کالم خدا آمده است، 
زیرا آنها بخشی از تاریخ نجات هستند؛ آنها بخشی از برنامه خدا برای رستگاری هر چه بیشرت 

انسانها در این سیاره سقوط کرده هستند.

»در اين زمينه، يهود و غيريهود يكسانند، زيرا همه دارای يک خداوند هستند، خداوندی 
كه گنجينه های عظيم خود را در اختيار همٔه آنانی می گذارد كه طالب و تشنٔه او هستند� 
پس خداوند هر کس را كه به او پناه ببرد، نجات خواهد داد« )رومیان 1۰: 1۲، 1۳(�  در 
این  از آن،  انجیل را نشان می دهد؟ مهمتر  اینجا پولس چه می گوید، که جهانی بودن 
سخنان در مورد آنچه که ما به عنوان یک کلیسا باید برای کمک به گسترش انجیل انجام 

دهیم، به ما چه می گویند؟
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۳۰ خرداد      دوشنبه      

یعقوب در مرص ساکن می شود
بسیار جالب است که چگونه، علیرغم متام آنچه به یعقوب درباره زنده بودن یوسف در مرص 
گفته شده بود، خداوند همچنان »رؤیاهای شب« را به او می دهد )پیدایش ۴۶: ۲( و در آنها از او 
می خواهد که کنعان را ترک کند. یعقوب رسزمین موعود را به مقصد مرص ترک می کند، که بعداً 

به مکانی تبدیل می شود که قوم خدا متایل ندارند که آنرا ترک کنند )تثنیه ۱۷: ۱۶(.

پیدایش باب 4۷ را بخوانید� چه حقایق و اصول روحانی را می توان در این روایت یافت؟

 

»یوسف پنج تن از برادرانش را برداشته و به فرعون معرفی کرد و از او زمینی را برای محل 
سکونت ایشان دریافت کرد. فرعون قصد داشت تا به نشانه قدردانی، برادران او را در مناصب 
اّما یوسف، پرستندۀ واقعی خداوند، کوشید تا برادرانش را از وسوسه  حکومتی به کار گیرد، 
هایی که ممکن بود در دربار سلطنتی مواجه شوند، دور نگه دارد. بنابراین به ایشان پیشنهاد 
کرد، هنگامی که از سوی پادشاه مورد سؤال قرار می گیرند، شغل اصلی خودشان را به رصاحت 
اعالم منایند. پرسان یعقوب از این توصیه یوسف پیروی کرده و اظهار منودند که برای زیارت به 
این سزمین آمده اند و نه برای اقامت دامئی، تا این حّق را داشته باشند که هر وقت دلشان 
خواست به رسزمینشان باز گردند. و فرعون زمین جوشن را که بهرتین ناحیه مرص بود، به ایشان 

داد تا در آن ساکن شوند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۲۳۳(.
همچنین حکیامنه بود که  فرعون این مهاجران را ترغیب منی کند تا به گدایی روی آورند، 
و محروم از سخاوت و بخشندگی میزبان خود زندگی کنند. او درباره »حرفه« آنها پرس و جو 
می کند )پیدایش ۴۷: ۳( تا شاید بهرت با محیط جدید زندگی خود سازگار شوند. او همچنین 
مشتاق است که از تخصص آنها استفاده کند، و حتی پیشنهاد می کند که به عنوان »رسپرست 

گله داران « به او خدمت کنند )پیدایش ۴۷: ۶(.
پس، اگرچه یعقوب، بیگانه، فرودست و غریب است، اما در برابر رهرب رسزمین مرص می 
ایستد، و هامنطور که منت کتاب مقدس می گوید: »یعقوب فرعون را برکت می دهد« )پیدایش 
۴۷: ۷(. او، غریبه ای فرومایه است، که فرعون، فرمانروای مرص قدرمتند، را برکت می دهد؟ 

چرا اینگونه باید باشد؟
فعل amad lifney، »…..در برابر فرعون برپا داشت« )پیدایش 47:7(، معموالً در زمینه 
کهانت استفاده می شد )الویان ۱۴: ۱۱(. با توجه به اینکه در مرص باستان، فرعون عالی ترین 
مقام کهانت را در اختیار داشت، این بدان معناست که از نظر روحانی، مقام یعقوب باالتر 

کهانت اعظمی مرص، و حتی باالتر از خود فرعون است.
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هر مقام و جایگاهی که در زندگی داشته باشیم، اینکه ما »ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان 
و اّمتی مقّدس و قومی که ملک خاص خداست« هستیم، )اول پطرس ۲: ۹(، این آیه در نحوه 
رفتار ما با دیگران چه مفهومی برای ما دارد؟ چه تعهداتی را ایمان ما بر دوش ما می گذارد؟

۳۱ خرداد      سه شنبه      

یعقوب پرسان یوسف را برکت می دهد
هنگامی که زمان مرگ یعقوب نزدیک می شود، او مراجعت قبلی خود به بیت ئیل را به 
یاد می آورد )پیدایش ۳۵: ۱ تا ۱۵(، زمانی که تجدید میثاق »مالکیت ابدی« )پیدایش ۴۸: ۴(، 
که به ابراهیم داده شده بود، )پیدایش ۱۷: ۸( را از طرف خداوند دریافت می کند. بنابراین، 
امید رسیدن به رسزمین موعود، اندیشه ای آرامش بخش برای اوست که امید او را در حالی که 
احساس می کند مرگش نزدیک است، تقویت می کند. پس یعقوب به دو پرس یوسف که در 
مرص به دنیا آمدند رو می کند و آنها را برکت می دهد، اما این کار را در چارچوب وعده های 

آینده در مورد نسل خود انجام می دهد.

پیدایش 4۸ را بخوانید� چرا یعقوب در اینجا دو پرس یوسف را برکت داد و نه دیگر نوه هایش را؟

 

دو پرس یوسف، منسی و افرایم، تنها نوه هایی هستند که یعقوب آنها را برکت می دهد. 
بنابراین آنها در نزد یعقوب از مقام نوه او بودن به مقام پرس او بودن ارتقا می یابند )پیدایش 
۴۸: ۵(. اگرچه برکت یعقوب حاکی از برتری دومی )افرایم( بر اولی )منسی( است، اما برکت 

یعقوب در اصل مربوط به یوسف است )پیدایش ۴۸: ۱۵(.
آنچه در اینجا می بینیم شهادت شخصی درباره وفاداری خدا به آنها در گذشته و وعده او 
برای آنها در آینده است. یعقوب به خدای ابراهیم و اسحاق )پیدایش ۴۸: ۱۵( اشاره می کند 
که برای آنها غذا فراهم کرده و از آنان حامیت و محافظت کرده بود. این هامن خدایی است 
که »من را از هر بدی رهاننده است« )پیدایش ۴۸: ۱۶(. یعقوب همچنین »خدای بیت ئیل« را 
در ذهن دارد )پیدایش ۳۱: ۱۳(، که با او کُشتی گرفت )پیدایش ۳۲: ۲۹( و نام او را از یعقوب 

به »ارسائیل« تغییر داد )پیدایش ۳۲: ۲۶ تا ۲۹(. 
یعقوب با اشاره به متام این تجربیات که در آن خداوند رش را به خیر تبدیل کرده است، 
ابراز امیدواری می کند که نه تنها خداوند از زندگی نوه هایش مراقبت خواهد کرد، هامنطور 
که برای او و یوسف انجام داد، بلکه به فکر آینده نیز هست. فرزندان او به کنعان باز خواهند 
گشت. این امید از اشاره او به شکیم )پیدایش ۴۸: ۲۲( پیداست، که نه تنها قطعه زمینی است 
که به دست آورده بودند )پیدایش ۳۳: ۱۹( بلکه مکانی است که استخوانهای یوسف در آنجا 
دفن خواهد شد )یوشع ۲۴: ۳۲( و جایی که زمین بین قبایل ارسائیل تقسیم خواهد شد )یوشع 
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۲۴: ۱(.  یعقوب حتی در میان متامی اتفاقاتی که افتاده است، وعده های خدا را در نظر داشت 
که گفت از طریق این خانواده »متام خانواده های زمین برکت خواهند یافت« )پیدایش ۱۲: ۳(.

اعمال رسوالن ۳: ۲۵، ۲۶ را بخوانید� به اساس گفته پطرس، چگونه وعده پیدایش 1۲: ۳ 
محقق شد؟ ما خودمان چگونه این برکت را دریافت کرده ایم؟

۱ تیر      چهارشنبه      

یعقوب پرسانش را برکت می دهد
پیدایش 4۹: 1 تا ۲۸ را بخوانید� برجستگی روحانی برکت یعقوب بر پرسانش چیست؟

 

امید نهایی  تاریخ مابعد قبایل ارسائیل، یعقوب، مسیح و  به  از نبوت های مربوط  فراتر 
از  که  است  شده  داده  نشان  یعقوب  آغازین  سخنان  در  قبالً  امید  این  بیند.  می  را  نجات 
عبارت »در روزهای آخر« استفاده می کند )پیدایش ۴۹: ۱(، عبارتی خاص که به آمدن پادشاه 

مسیحایی اشاره دارد )اشعیا ۲: ۲؛ دانیال ۱۰: ۱۴(.
سپس منت کتاب مقدس به نسل آیندۀ هر یک از این مردان می پردازد. اینها مقدرات از 
قبل تعیین شده نیستند، که گویی خداوند اراده کرده است که هر یک از اینها با آنچه که باید 
روبرو شوند، روبرو شده اند؛ بلکه، آنها بیانگر چیزی هستند که شخصیت های آنها و شخصیت 
فرزندانشان به وجود می آورد. برای مثال، دانسنت خدا از این که فردی یک انسان بی گناه را 

می کشد، با اراده و خواست خدا که قاتل این کار را انجام دهد، کامالً متفاوت است.

پیدایش 4۹: ۸ تا 1۲ را بخوانید� چه نبوتی در اینجا آمده است، و چرا مهم است؟

 

برنامه  او چنین  و  داند،  را می  آینده  که خدا  اینست  انسان  آزاد  اراده  از  باالتر  و  فراتر 
ریزی کرده بود که مسیح از نسل یهودا بیاید. یهودا )پیدایش ۴۹: ۸ تا ۱۲( که با مناد یک شیر 
یهودا،  از نسل  دارد.  اشاره  نیایش  و  به سلطنت  که  )پیدایش ۴۹: ۹(  داده شده است  نشان 
داوود پادشاه و همچنین شیلو ]مشیر[ به وجود خواهند آورد، یعنی کسی که شالوم، » صلح 
و سالمتی« را برای به ارمغان می آورد )اشعیا ۹: ۶، ۷( »و قومها فرمانربدار او خواهند بود« 

)پیدایش ۴۹: ۱۰(.
یهودیان مدت هاست که این را به عنوان یک پیش گویی مسیحایی دانسته اند که به آمدن 
مسیح اشاره می کند، و مسیحیان نیز این منت را به عنوان اشاره به عیسی دانسته اند. »جمع 



1۲۹

مردم نزد او خواهند بود« )پیدایش ۴۹: ۱۰(، که احتامالً طلیعه ای برای وعده عهد جدید است 
که »به نام عیسی هر زانویی باید خم شود« )فیلیپیان ۲: ۱۰(. 

»شیر، سلطان جنگل، مناد شایسته این قبیله است که از آن داوود، و پرس داوود، شیلوه، » 
شیر سبط یهودا «. کسی که متامی قدرتها رسانجام در مقابل او زانو زده و امتها از وی اطاعت 
خواهند کرد، بر خواهد خواست. یعقوب برای بیشرت فرزندانش آینده خوب و پُر رونقی را پیش 
بینی کرد. و رسانجام نوبت به یوسف رسید و هنگامی که یعقوب برای او طلب برکت کرد، قلب 

وی از شادی لربیز شد« )مشایخ و انبیا، صفحه ۲۳۶(.

چرا ما باید اکنون خود را تسلیم عیسی مسیح کرده و با او بیعت کنیم، حتی قبل از اینکه 
همه ملت ها این کار را انجام دهند؟

۲ تیر      پنجشنبه      

امید رسزمین موعود
پیدایش 4۹: ۲۹ تا ۵۰: ۲1 را بخوانید� چه مضامین بزرگی از امید در پایان کتاب پیدایش یافت 

می شود؟

 

پایان پیدایش شامل سه رویداد است که پر از امید است.
نویسنده  موسی،  بازگردد.  موعود  رسزمین  به  ارسائیل  که  دارد  وجود  امید  این  نخست، 
پیدایش، مرگ و دفن یعقوب و یوسف را به عنوان واقعه ای توصیف می کند که به رسزمین 
موعود اشاره می کنند. بالفاصله پس از برکت و نبوت یعقوب برای »دوازده قبیله ارسائیل« 
)پیدایش ۴۹: ۲۸( او به مرگ خود فکر می کند و پرسانش را مامور می کند که او را در کنعان، 

در غار مکفیله، جایی که سارا را دفن کرده اند، دفن کنند )پیدایش ۴۹: ۲۹ تا ۳۱(. 
دوم، این امید وجود دارد که خداوند رش را به خیر تبدیل کند. پس از مرگ و دفن یعقوب، برادران 
یوسف نگران آینده خود هستند. آنها می ترسند که یوسف اکنون انتقام خود را از آنها بگیرد. آنها نزد 
یوسف می آیند و در برابر او سجده می کنند و آماده هستند تا بندگان او شوند )پیدایش ۵۰: ۱۸(، 
سناریویی که یادآور رؤیاهای نبوی یوسف است. یوسف به آنها اطمینان می دهد و به آنها می گوید 
»نرتسید« )پیدایش ۵۰: ۱۹(، عبارتی که به آینده اشاره دارد )پیدایش ۱۵: ۱(؛ زیرا آنچه در برابر او »به 
معنای رش بود«، »خدا قصد نیک از آن داشت« )پیدایش ۵۰: ۲۰( و سیر وقایع را به سوی نجات و 
رستگاری سوق می دهد )پیدایش ۵۰: ۱۹ تا ۲۱(، مقایسه کنید با پیدایش ۴۵: ۵، ۷ تا ۹(. یعنی حتی 

با وجود متام ضعفها و قصور برشی، مشیت و اراده خدا پیروز خواهد شد.
سوم، این امید وجود دارد که خداوند برشیت سقوط کرده در گناه را نجات دهد. داستان 
مرگ یوسف در این آخرین آیه کتاب پیدایش   چیزی فراتر و گسرتده تر از تنها مرگ یوسف 
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است. عجیب است که یوسف دستور منی دهد که استخوان هایش را دفن کنند. در عوض، او 
به زمانی اشاره می کند که »به یقین خدا به یاری شام خواهد آمد، و شام باید استخوانهای مرا 
از این مکان بربید« )پیدایش ۵۰: ۲۵(، کاری که آنها سالها بعد در اطاعت مستقیم از آن سخنان 
انجام دادند )به خروج ۱۳: ۱۹ مراجعه کنید(. در نهایت، امید ورود به رسزمین موعود، کنعان، 
مناد و  پیش درآمدی است برای امید نهایی نجات و بازسازی اورشلیم جدید در آسامن و زمین 

جدید و امید نهایی همه ما، امیدی که با مرگ شیلو ]مشیر[ قطعی و مسلم شد.

مکاشفه ۲1: 1 تا 4 را بخوانید� چگونه این آیات نمایانگر بزرگ ترین امیدی است که ما 
داریم؟ بدون این وعده چه امیدی جز تنها مرگ به عنوان پایان همه مشکالتمان داشتیم؟

۳ تیر      جمعه      

تفکری فراتر: الن جی وایت، »یوسف و برادرانش«، از کتاب مشایخ و انبیا، صفحات 
.۲۴۰ – ۲۳۳

»زندگی یوسف، مناینگر زندگی مسیح است. این حسادت بود که برادران یوسف را برانگیخته 
بود تا او را به عنوان یک برده بفروشند. آنان امیدوار بودند تا اجازه ندهند که او از ایشان 
بزرگرت گردد و هنگامی که یوسف به مرص برده شد، خودشان را فریب دادند که از آن به بعد 
به واسطه خوابهای او آشفته نخواهد شد و اینکه ایشان هر گونه امکان تحقق خوابهای او را از 
میان برداشته بودند. در حالی که عمل ایشان آنچه را که مصمم به جلوگیری از آن بودند، تحقق 
به مسیح حسادت کردند و  یهود نسبت  به همین طریق، کاهنان و مشایخ  بخشید. درست 
ترسیدند که او توجه مردم را از ایشان به جانب خویش جلب کند. آنان او را کشتند تا از تبدیل 
شدن او به پادشاه جلوگیری کنند، در حالی که با اعاملشان باعث تحقق بخشیدن آن گردیدند.

اّما  شد،  تبدیل  پدرش  خانواده  دهندۀ  نجات  به  مرص،  در  اش  بردگی  واسطه  به  یوسف 
از سوی  ترتیب، مصلوب شدن مسیح  به همین  برادرانش کم نکرد.  بار گناه  از  این واقعیت 
دشمنانش او را به منجی نوع برش، و نجات دهندۀ نسل گناهکار و به فرمانروای متامی جهان 
تبدیل کرد، اّما گناه قاتالن او هامن اندازه شنیع بود، اگرچه دست مقتدر خداوند به خاطر جالل 

خویش و خیریت انسان از این وقایع جلوگیری نکرده بود.
هامنطور که یوسف از سوی برادرانش به بی دینان فروخته شد، به هامن طریق، مسیح 
از سوی یکی از شاگردانش به کینه توزترین دشمنانش فروخته شد. یوسف به ناحق متهم شد 
ایثار گرانه او، گناه را محکوم کرد و هر  انکار شد. زندگی  و به خاطر پارسایی اش تحقیر و 
چند که گناهی در او یافت نشد، به خاطر شهادت کذب شاهدانش محکوم گردید. و صرب و 
فروتنی یوسف در مقابل ظلم و بی عدالتی و بخشندگی مشتاقانه و نیکوکاری عالی او نسبت 
به برادران بی رحمش، معرف تحمل صبورانه منجی در مقابل دشمنی و بد رفتاری رشیران و 
بخشش او نه تنها نسبت به قاتالنش بلکه به همه آنانی است که به حضور او آمده و با اعرتاف 

به گناهانشان، طلب عفو می کنند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۲۳۹ و ۲۴۰(
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سواالتی برای بحث: 

1� هنگامی که یعقوب درگذشت، برادران یوسف می ترسیدند که اکنون یوسف از آنان 
انتقام بگیرد� این چه چیزی در مورد گناهی که آنها هنوز در دل خود جا داده بودند، به ما 

می آموزد؟ واکنش یوسف در مورد بخشش مجرمان به ما چه می آموزد؟

۲� چه شباهت های دیگری را می توانید بین زندگی یوسف و عیسی بیابید؟

۳� روی این واقعیت تمرکز کنید که، اگرچه خدا از آینده آگاه است، اما ما همچنان در 
انتخاب هایی که می کنیم آزاد هستیم� چگونه می توانیم این دو نظریه را با هم مطابقت 

دهیم؟
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داستانهای ایامنداران
۴ تیر

دعا به مدت ده سال
توسط اندرو مک چسنی

وینستون کروفورد، یک معلم زبان انگلیسی داوطلب در مسکو، یکی از دانش 
آموزان روسی اش را به کلیسای ادونتیست روز هفتم در روز سبت دعوت کرد. 

ساشا که یکی از دانش آموزانش بود به نظرمی رسید که از تجربه پرستش تحت 
تاثیر قرارنگرفته است. او در خانواده ای خدا ناباور  بزرگ شده بود و کامال بی 

حوصله به نظر می رسید.
وینستون غمگین شد. با خودش گفت:»در نظر ندارم دوباره او را دعوت کنم. 
دعا کرد تا خداوند قلب ساشا را ملس کند«. ماهها که گذشت وینستون و ساشا 
دوستی صمیامنه ای برقرارکردند. در طی تعطیالت، ساشا از او دعوت منود تا به 
منطقه کارِلیا در نزدیکی فنالند سفر کند تا از والدینش و برادر کوچک ترش دیدن 

کند. وینستون به دعا کردن ادامه داد.
ــاالت  ــه ای ــه امتــام رســاند، ب ــی اش را ب ــس از آنکــه او یکســال دوره داوطلب پ
متحــده آمریــکا برگشــت امــا متاســش را بــا ساشــا قطــع نکــرد و ادامــه داد. وقتــی 
ساشــا پــس از ســالها از ایــاالت متحــده آمریــکا دیــدن کرد، آن دو در شــهر شــیکاگو 

بــا هــم وقــت گذراندنــد.
وینستون به دعا کردن ادامه داد. بیش از ده سال گذشت.

یکروز ساشا از طریق واتس آپ به او پیام فرستاد:»من می خواهم کتاب مقدس 
بخوانم. می توانی به من کمک کنی تا بفهمم چه نوشته شده است؟« وینستون 
ای  هفته  تا  کردند  توافق  همدیگر  با  گفت:»قطعا!«  جواب  در  و  شد  خوشحال 

یکبارهمدیگر را ببینند.
توجه ساشا  را می خواندند،  اول  پیدایش فصل  با هم  دیداراولشان وقتی  در 
جلب شد. علی الخصوص از پیدایش باب ۱ آیه ۲۹ تحت تاثیر قرار گرفت که در 
آن خدا یک رژیم غذایی گیاهی را داد که آیه اینگونه است: »اینک همۀ گیاهان 
دانه دار را که بر روی متامی زمین است و همۀ درختان دارای میوۀ دانه دار را به 
شام بخشیدم تا خوراک شام باشد«. ساشا گیاه خوار بود و با خود اندیشید که انجام 

یک رژیم گیاهی ساده و اساسی مترین خوبی خواهد بود.
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او گفت:»اینکه این مورد از کتاب مقدس است هیچ نظری نداشتم!«
در پایان دیدار، او ابراز ترس منود و گفت:»من کتابهای پوشکین و داتسایوفسکی 
را خوانده ام؛ اما وقتی کتاب مقدس را مطالعه می کنم چیز متفاوتی در حال رخ 

دادن است؛ مثل اینکه کالم از اوراق کنده شده و بر من می نشیند«.
وینستون خوشحال شد. او یقین داشت که روح القدس کالمش را به ساشا رساند 
تا قلبش ملس شود. پس از سه هفته مطالعه کتاب مقدس، ساشا خواست بداند که 
آیا ممکن است تا هفته ای دو مرتبه همدیگر را مالقات کنند. وینستون دعا می 
کرد. او در یک مصاحبه ای گفت:» اینکه اوپس از گذر بیش از ده سال می خواهد 
کتاب مقدس بخواند برایم الهام بخش است- و نه تنها این بلکه با هم کتاب مقدس 

می خوانیم. می دانم این کار خداست. این کامال کار خداست«.
ادونتیست  کلیسای  رفت«  خواهم  »من  راهربدی  برنامه  بشارتی  داستان  این 
به  سوق  برای  افراد  شاگردسازی  کند»جهت  می  ترشیح  را   ۵ شامره  هفتم  روز 
 زندگی پر از روح«. برای مطالعه بیشرتدر این باره به وب سایت زیرمراجعه کنید:
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